REGLEMENT AFSLUITDIJK OPEN
Voor elke deelnemer/deelnemend team aan de Afsluitdijk Open
Artikel 1: organisatie
De Afsluitdijk Open wordt georganiseerd door House of Sports.

Artikel 2: organisatie
– De Afsluitdijk Open is een initiatief van de Trombosestichting en bedacht door Odette PaauwInsinger en mede-inititatiefnemer Map Nihom. De organisatie ligt in handen van House of Sports
BV. In het kader van de Afsluitdijk Open is eenmalig toestemming gegeven om de dijk op 4
september tussen 02.00 en 12.00 uur te sluiten.
Artikel 3: wijze van voortbewegen
– De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette
parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze;
– Hij moet als deelnemer herkenbaar zijn en dient het startnummer in z’n geheel zichtbaar te
dragen.

Artikel 4: instructies organisatie
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet
op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie
van de Organisator behoren.

Artikel 5: diskwalificatie
- De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen
indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk
gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk
verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
- De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of
anderszins uitgevallen zijn.
Artikel 6: uit de wedstrijd/trimloop halen
– Iedere deelnemer die later genoemde kilometerpunten passeert, zal onherroepelijk uit de
wedstrijd/trimloop genomen worden;
– De organisatie zal voor vervoer van de uit de loop genomen Deelnemers naar de finish zorg
dragen uitsluitend in geval de tijdslimiet de oorzaak is.

Artikel 7: startpositie
– De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator;
– De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende
startvakken aanwezig te zijn.
- Na de vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te
gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet
worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 8: startnummers
– De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende
deelnamenummer is vermeld;
– De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen;
– Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere
er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is;
– Het mag niet worden afgesneden of gevouwen;
– Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door
de Organisator;
-Een deelnemer dient uitsluitend zijn eigen naam op het startnummer te vermelden. Eventuele
opgegeven bedrijfsnamen worden door de organisatie van de individuelen startnummers
verwijderd. Business Teamleden hebben wel de mogelijkheid om het startnummer verder te
personaliseren met een bedrijfsnaam.
– Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.
Artikel 9: medisch paspoort
De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te
vullen.

Artikel 10: tijdslimieten
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een
bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet opgenomen in
de uitslag.
Bij deelname gelden de volgende limieten:
– Hele Afsluitdijk
(32,8 km): 270 minuten;
– Halve Afsluitdijk
(16,4 km): 135 minuten;
– Kwart Afsluitdijk
(8,2 km): 70 minuten;

Artikel 11: finish
- De finish van de Afsluitdijk Open sluit op 4 september 2016 om uiterlijk 11.30 uur.
- Dit betekent dat de Deelnemer aan de Hele Afsluitdijk uiterlijk om 08.00 uur moet starten en
om 09.00 uur het 8,2 km punt, om 10:00 uur het 16,4 km punt en om 11.00 het 24,6 km punt
hebben bereikt.
- Deelnemers aan de Halve Afsluitdijk starten op het 16,4 km punt, uiterlijk om 9:00 uur.
- Deelnemers aan de Kwart Afsluitdijk starten op het 24,6 km punt, uiterlijk om 10.00 uur.
Artikel 12: pendeldienst
Elke Deelnemer heeft recht op vervoer per bus van tussen Den Oever, de startlocaties van de
halve en de kwart Afsluitdijk en de finish bij Zurich, hetzij voor hetzij na de loop.

Artikel 13: kledinginname
– Iedere deelnemer aan de Afsluitdijk Open kan zijn kleding afgeven op een locatie vlak bij start
en finish;
– De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van kledingtassen.

Artikel 14: kledingvervoer
– De Afsluitdijk Open biedt helaas geen kledingvervoer.

Artikel 15: aansprakelijkheid
– De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere
eigendommen van Deelnemers;
– Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde
kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de
Organisator bewaakt wordt.
Artikel 16: ziekten of ongevallen
– De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen
overkomen aan deelnemers;
– Dit geldt ook voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 17: prijzen
Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinnering aan de Afsluitdijk Open.

Artikel 18: vaststelling uitslag
- De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is
bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de BibTag. De Organisator kan de tijden
van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze een Tag op de juiste wijze draagt. De
Deelnemer ontvangt een Tag van de Organisator samen met het startnummer. De bruto tijd is de
officiële tijd.
- De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde
onjuistheden.

Artikel 19: overige bepalingen
- De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels
en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
- Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours
niet toegestaan.
- Het volgen van de wedstrijd en trimloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is niet mogelijk.
- Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of
religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of
beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
- Het is niet toegestaan op enige wijze promotionele/commerciële activiteiten te verrichten
en/of uit te dragen zonder toestemming van de organisatie.
- Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is
niet toegestaan.
- Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan eigendommen van
anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.
- De Deelnemer heeft de mogelijkheid om het inschrijfgeld optioneel te verhogen met een
bijdrage aan één van de twee goede doelen die verbonden zijn aan de Afsluitdijk Open; De
Trombose Stichting en Spieren voor Spieren. De Afsluitdijk Open is echter geen goede doelen
evenement.

Artikel 21
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

