- REGLEMENT van de 6 Uren van LOOS Artikel 1 - ORGANISATIE
De 6 uren van Loos vindt plaats op 25 maart 2018, georganiseerd door de Club Courir Ensemble SNCF verbonden aan de Fédération Française
d’Athlétisme
Artikel 2 - WEDSTRIJD
10h00 : 6 uren (loopwedstrijd solo of per ploeg, wandeling/nordic walking solo of per ploeg) open voor de categorieën seniors tot veteranen
Kostprijs : 15 €/solo, 50€/ploeg
Artikel 3 – LICENTIE OF MEDISCH CERTIFICAAT:
In overeenstemming met de Artikels R. 331-6 à R. 331-17 van het sportreglement en R. 411-29 à R. 411-31 van het wegreglement. Alsook volgens de
reglementen buiten stadion van de Fédération Française d’Athlétisme (FFA) is een medisch certificaat verplicht
Deelnemers met licentie van de FFA of andere atletiekfederaties : de licentie van het lopende jaar
moet bij het afhalen van het startnummer voorgelegd worden of een kopie bij het inschrijvingsformulier bijgevoegd worden .
Andere deelnemers dienen een medisch getuigschrift opgesteld in het Frans (of met een vertaling bijgevoegd) van minder dan 1 jaar oud (of een
kopie ervan) bij het inschrijvingsformulier bij te voegen waarin bevestigd wordt dat er geen tegenindicaties zijn om deel te nemen aan een
competitieve loopwedstrijd. (Het origineel van dit getuigschrift moet men steeds kunnen voorleggen op vraag van de administratieve autoriteiten.)
OPGELET : Een document op een smartphone is niet geldig.
De organisatie leent elke verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval of problemen tengevolge van een slechte gezondheidstoestand van een
deelnemer.
De organisatie is niet gehouden de echtheid van de voorgelegde documenten te verifiëren en kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de
documenten vervalst werden.
Artikel 4 - INSCHRIJVING :
Per brief of per mail : Het inschrijvingsformulier moet gehandtekend worden
Elke vervalsing van het inschrijvingsformulier leidt tot diskwalificatie en het verlies van het recht op een terugbetaling.
Daginschrijvingen zijn mogelijk mits een toeslag van +3€/solo en +5€/ploeg.
Inschrijvingsbedrag te storten op IBAN :FR7615629027300005359820149 BIC : CMCIFR2A
met vermelding van naam van de deelnemer.
Vermeld in je brief of mail ook de datum van je storting.
Artikel 5 - ANNULATIE :
Omwille van de door de organisator gemaakte kosten zal er bij een annulatie door de lopers geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld zijn.
Artikel 6 – AFHALEN STARTNUMMERS :
Le retrait des dossards se fera sur place le Dimanche matin à partir de 8h et au minimum 30mn avant le départ l’épreuve.
Il vous faudra présenter la Licence ou la copie du certificat médical (voir Artikel 5) ainsi qu’une pièce d’identité ou des copies (pour les dossards d’une
équipe à récupérer)
Cession de dossard : Sauf demande faite auprès de l’organisation, aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute
personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière
durant l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée.
Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course.
Artikel 7 - JURY :
De wedstrijd wordt gehouden volgens de regels van de FFA
Juryleden van de FFA. Bij hen dient eventueel protest ingediend te worden. Tegen hun beslissingen kan geen beroep ingediend worden.
Begeleiding (pacing) door personen zonder chip leidt tot diskwalificatie.
Onsportief gedrag kan ook tot diskwalificatie leiden.
Artikel 8 - TIJDOPMETING :
Gebeurt met chip op verschillende plaatsen op het parcours.
Het begin en einde van de competitie wordt met een pistoolschot gegeven.
De chip dient op het einde van de wedstrijd en bij opgave terug ingeleverd te worden. Bij niet inlevering zal de chip aangerekend worden.
Artikel 9 - PARCOURS :
Het parcours is een officieel opgemeten circuit van 1560,44m in « le parc Urbain de LOOS ».
Kinderwagens, fietsen, andere voertuigen en dieren zijn niet toegelaten op het parcours.
Enkel de voertuigen van de organisatie en de medische dienst zijn toegelaten op het parcours.
De bevoorradingszone bevindt zich vlakbij de start.
Artikel 10 - BAGAGEDEPOT :
Er is een bagagedepot voorzien in de sporthal.

De Organisatie is niet verantwoordelijk in geval van verlies of diefstal van in bewaring gegeven voorwerpen.
Artikel 11 - VERZEKERINGEN :
De organisatoren hebben een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij de MACIF
Leden van een atletiekbond zijn via die weg normaalgezien verzekerd voor een individueel sportongeval. Aan andere deelnemers wordt uitdrukkelijk
geadviseerd zich hiervoor persoonlijk te verzekeren.
Artikel 12 – EHBO :
Het Witte Kruis en een dokter zijn aanwezig om medische bijstand te verlenen.
Om medische en veiligheidsredenen kan een loper door hen uit de wedstrijd gehaald worden.
In geval van een ongeval dient elke loper medische bijstand te verlenden en de organisatoren zo snel mogelijk te alarmeren.
Artikel 13 – KLASSEMENT / PRIJZEN :
De uitslagen zullen bij de aankomst en op de site van de organisatie gepubliceerd worden : www.courirensemble.com
Alle deelnemers ontvangen een aandenken.
Artikel 14 – MILIEUBESCHERMING :
Het weggooien van eender welk materiaal of afval buiten de officieel daarvoor voorziene zones leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer in
overtreding.
Artikel 15 – ANNULATIE :
In geval van overmacht, natuurrampen, meteorologische omstandigheden en andere omstandigheden die de veiligheid van de deelnemers in gevaar
brengen, heeft de organisator het rechte de wedstrijd te annuleren zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van het
inschrijvingsgeld.
Artikel 16 – FOTORECHT :
Elke deelnemer geeft de organisatoren de toestemming om foto’s, film, uitslagen, enz. te publiceren waarop hij te zien is.
Artikel 17– CNIL :
In overeenstemming met de wet “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 van 11 januari 1978 heeft iedere deelnemer het recht op inzage en correctie van
zijn persoonlijke gegevens. Hiervoor volstaat het de wijzigingen schriftelijk te melden met vermelding van uw naam, voornaam en adres.
Via onze partners kan u commerciële voorstellen ontvangen. Indien u dit niet wenst, volstaat het dit schriftelijk te melden met vermelding van uw
naam, voornaam en adres. . Idem voor de publicatie van uw resultaten op onze site (mail van de organisatie) en op die van de FFA (mail : cil@athle.fr).
Artikel 18 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT
Met zijn inschrijving voor de 6 uren van Loos aanvaardt de loper het volledige bovenstaande reglement.

