Reglement deelnemers Millenniumloop 2018


Deelnemers zijn vrij in het kiezen van de te lopen afstand. Deze kan variëren van een
etappe: afstanden (afgerond in kilometers) 2 tot 12 kilometer, een deel van een
etappe of meerdere etappes;



De gehele afstand mag ook solo worden afgelegd;



De start van de eerste etappe is om 07.00 uur in IJlst;



Lopers starten voor een volgende etappe pas, als ze door de loper, die een etappe
heeft volbracht, worden ‘afgetikt’;



Begeleidingswagens met daarin de wissellopers kunnen parkeren in de omgeving
van de wisselplaatsen (graag zodanig parkeren dat het verkeer en de lopers een vrije
en veilige doorgang hebben);



De begeleidingswagens dienen zich te houden aan de autoroute, die door de
wedstrijdleiding is / wordt aangegeven;



Per groep wordt een serie startnummers uitgereikt. De nummers dienen aan de
voorzijde van het lichaam te worden gedragen;



Lopers dienen zich verplicht te laten vergezellen door een fietser. Deze doet
dienst als de ‘ogen’ van de loper en loodst hem / haar, waar nodig, over de weg;



De lopers lopen rechts van de weg, vergezeld door de fietser;



De fietser is verplicht het veiligheidshesje te dragen die hem / haar uitgereikt
wordt. De fietser mag de stempelkaart beheren;



Lopers en begeleidingsfietsers dienen zich te houden aan de algemene
verkeersregels en de aanwijzingen van de verkeersregelaars;



Deelname is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. Deelnemers /
begeleiders zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, die door hun toedoen,
nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt;



Indien een loper genoodzaakt is uit te stappen meldt hij dit, via de begeleidende
fietser, aan de organisatie (voor telefoonnummers zie onderaan dit reglement);



De Millenniumloop is een ‘recreatieve’ loop en geen wedstrijd;



De laatste etappe over 1,3 kilometer, van het Verzamelpunt (Stadhuis) naar de finish
in IJlst wordt bij voorkeur gezamenlijk als team afgelegd;



Deelnemers vrijwaren de organisatie en personen, die voor of namens de organisatie
werkzaam zijn, tegen aanspraken van derden. Deelnemers dienen verzekerd te zijn
tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid;



Deelnemers dienen de aanwijzingen van politie en organisatie onverwijld op te
volgen;



Het bestuur behoudt zich het recht voor om de route, de start – en finishplaatsen en
starttijden te wijzigen of de loop af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer
weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers
en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er
bestaat in dat geval geen recht op restitutie van schade en kosten;



Het is verboden van de aangegeven route af te wijken;



In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Berichtencentrum
Bij het start- / doorkomst- / finishgebied in IJlst is tijdens de Millenniumloop een berichten- /
coördinatiepost ingericht. Van hieruit worden alle contacten met de teams, stempelposten,
EHBO en hulpverlening gecoördineerd.

Relevante telefoonnummers
Alarmnummer algemeen:
 Bij SPOED: ernstige ongevallen / gezondheidsproblemen: BEL

DIRECT 112!!!

Berichten- / coördinatiecentrum (alleen in gebruik op zaterdag 15 september 2018):
 Voor de stempelposten:
06 – 13 64 82 25
 Voor de teams:
06 – 22 93 48 25

Eerste hulp bij ongelukken onderweg:
 De EHBO verzorgt langs de route de eerste hulp (rijdt mee op de route).
 EHBO nodig op de route?  neem contact op met het berichten- / coördinatiecentrum.

