Wedstrijdreglement
A. Algemeenheden:
Artikel 1. Organisatie McBride-run
1. Bestaat uit 2 wegwedstrijden:
a. Evenement Halve Marathon: Wordt georganiseerd in principe
op de eerste zondag van juni.
b. Nevenevenement: De Mini McBride-run over een afstand van
7km, wordt op dezelfde dag van de halve marathon gehouden.
2. De halve marathon is officieel afgemeten op 21.097,5 m volgens
IAAF voorschriften. Referentie opmeting: 20170519/001A
3 . De reglementering is gebaseerd op de voorschriften van de
wegwedstrijdatletiek van de VAL ( Vlaamse Atletiek Liga).
4. Organisator: Flanders Atletiek Club (FLAC) kern Ieper en kern
Poperinge vzw.
5. De McBride-run, valt onder Nationale wegwedstrijden, gezien
de behaalde kwaliteitsnormen.

Artikel 2. Deelname
De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich
aan de algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement.
1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een
natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator
vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie
wedstrijdreglement). Voor indeling in de diverse
leeftijdscategorieën, is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.
2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen
indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en
naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is
voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de
algemene voorwaarden.
3. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer
persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de
deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de
Overeenkomst zonder voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring
van de Organisator over te dragen aan een derde.

5. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te
nemen, is de restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk indien
de belanghebbende de organisatie op de hoogte houdt, ten laatste
vijf dagen na de wedstrijddatum.
6. De organisator behoudt zich het recht voor de route op
bepaalde delen te wijzigen en kan op grond van uitzonderlijke
omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten
vinden. De deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om,
naar zijn keuze, deel te nemen aan het evenement op een
eventueel door de organisator vast te stellen vervangende datum
in hetzelfde kalenderjaar.
7. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het
organisatieteam McBride-run.
Artikel 3. Aansprakelijkheid
1. Woord vooraf: De organisatoren van de McBride-run en minirun
treffen al de nodige schikkingen om de veiligheid te verzekeren
van de atleten en van de medewerkers. In samenwerking met de
politie stad Poperinge en stad Ieper wordt een politieverordening
opgemaakt. Een tijdelijke verkeersregeling is dan van ook van
kracht. Tevens is er een medische interventie i.s.m. Het Rode
Kruid Vlaanderen. Bovendien zijn de aangesloten leden verzekerd
door de VAL en de medewerkers niet VAL tenslotte zijn verzekerd
via de verzekering van het Vlaams Steunpunt op het
vrijwilligerswerk.
2. Ondanks alle voorzieningen, is de organisator niet
aansprakelijk indien de deelnemer mocht lijden als gevolg van de
deelname, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de
organisator toe te rekenen grove schuld.
3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het
risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten
gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn
deelname aan het evenement.
4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat
deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke
zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij
zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid
op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer
uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan
het evenement sportmedisch te laten keuren.
5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden
mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te
rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.
De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico
van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6. Er is een bewaakte bewaarplaats voor sporttassen voorzien.
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.

Artikel 4. Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator
voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte
foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer
zichtbaar is. Dit geldt voor iedere drager en
communicatiemedium. Ook bij publicatie voor promotionele
doeleinden van de organisator, zal de deelnemer hiervoor geen
vergoeding claimen. Iedereen kan vanaf de week na afloop van het
evenement, één of meerdere foto’s zonder extra kosten
downloaden van internet.
Artikel 5. Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door
de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent
door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de
organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het
verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het
verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van
het verzenden van informatie aan de deelnemer.
Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk
of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het
verzenden van informatie door de organisator of tegen het
verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat
verzenden respectievelijk verstrekken zal stop zetten. De
deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst
toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn
naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van
publicatie in dagbladen en via internet.
Artikel 6. Wedstrijdreglement
Het wedstrijdreglement van de McBride-run Halve Marathon en van
de Mini McBride-run, is van toepassing voor elke atleet die
deelneemt, dat een onderdeel uitmaakt van de algemene
voorwaarden.
B. Wedstrijdreglement
Artikel 1. Inschrijvingen:
1.

De deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven via de website
van de organisatie: http://mcbride-run.flac.be/

Men is pas ingeschreven, als het respectievelijke bedrag werd
overgeschreven op de rekening van de organisatie.
Er zijn diverse tarieven, naargelang aan welke wedstrijd wordt
deelgenomen en als de deelnemer al dan niet wenst deel te
nemen aan het buffet.
2.
3.

4.

Daginschrijving is mogelijk tot een half uur vóór de start.
De deelnemers die zich vooraf hebben ingeschreven, kunnen
de borstnummers vooraf afhalen bij de receptie van McBride,
Paddevijverstraat 49 te Ieper, dag voor de wedstrijd.
De borstnummers : De deelnemer ontvangt één startnummer
met vermelding van onze hoofdsponsor McBride. Er wordt aan
de deelnemer gevraagd de borstnummer op zijn/haar
borstzijde te bevestigen met behulp van veiligheidsspelden.
De borstnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen
dat het nummer 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 welke hem zijn verstrekt door de organisator. De
organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn
gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn

Artikel 2. Tijdopnamesysteem/Uitslag:
1.
2.

3.

4.
-

Voor beide wedstrijden wordt een elektronische
tijdsregistratie voorzien.
De officiële tijd van de atleten zal de tijd zijn, verstreken
tussen het afvuren van het startschot en het overschrijden van
de aankomstlijn.
De netto-tijd van de atleet wordt eveneens medegedeeld en is
de tijd verstreken tussen het overschrijden van de startlijn en
de aankomstlijn, maar deze zal niet als de officiële tijd
beschouwd worden.
De uitslag zullen volgende gegevens bevatten:

Rangschikking;
Startnummer (door organisator ter beschikking gesteld);
VAL / LBFA nummer;
Naam en voornaam (eerst de naam dan de voornaam);
Naam bedrijf;
Leeftijdscategorie;
Geboortejaar of geboortedatum;
Officiële tijd;
Netto-tijd;

Artikel 3. Medische bijstand:
Volgende medische voorzieningen zijn van toepassing gedurende
het evenement :

1. Het Rode Kruis Vlaanderen voorziet de medische bijstand
gedurende de volledige duur van beide wedstrijden.
2. Een medische post (tent) staat op de Grote Markt van
Poperinge.
3. Er staat een ambulance in Elverdinge ( half wedstrijd) en volgt
vanaf dan de laatste lopers tot aan de finish.
4. Op de parking van de Maeke Blyde wordt een tent voorzien,
waar een ploeg kinesisten de massage verzorgt voor wie
daaraan nood heeft.
5. De organisatie voorziet tevens een bezemwagen om de
opgevers te kunnen vervoeren.
6. Aan de seingevers en begeleiders wordt vooraf een
telefoonnummer meegedeeld om een interventie mogelijk te
maken bij eventuele ongevallen.
Artikel 4. Dopingcontrole:
Volgens de richtlijnen van de VAL wordt een lokaal voorzien, dit
lokaal bevindt zich in de zaal Maeke Blyde.
Artikel 5. Sponzen-, verfrissingen- en bevoorradingsposten:
1. Om de 4 km worden er posten voorzien, waarbij water wordt
aangereikt en zijn er sponzen om zich te verfrissen.
2. Bij de 3de bevoorradingspost zijn ook appelsienen voorzien.
3. Aan de aankomst is zowel water als sportdrank voorzien.
Artikel.6 Begeleidende fietsers:
De organisatie laat één fietsbegeleider toe, uitsluitend indien
volgende voorwaarden zijn vervuld :
1. Alleen voor de deelnemers van de halve marathon
2. Tijdens de wedstrijd worden enkel geregistreerde
begeleidende fietsers toegestaan.
3. Minimum leeftijd fietsbegeleider(ster): 15 jaar.
4. Elke loper krijgt, als hij een begeleider opgaf, bij het
ontvangen van zijn startdocumenten ook een extra nummer.
5. Elke begeleider is voorzien van een fluo-veiligheidshesje, dat
hij/zij boven alle andere kledij draagt. Het ontvangen nummer
moet door de begeleider op elk moment zichtbaar, op de rug
van dit veiligheidshesje opgespeld, gedragen worden.
6. Begeleiders volgen de wedstrijd onder eigen
verantwoordelijkheid en vallen niet onder de verzekering van
de organisatie. Buiten de wedstrijd (=op parkoers tussen rode
en groene wedstrijdvlag) volgen ze de wegcode.
7. Begeleiders worden in de eerste 5 km geweerd. Dit houdt in
dat ze kunnen invoegen na de eerste verfrissingpost ter hoogte
van hoek Noordhofweg- Reningsestraat.

8. Om het gemakkelijk te maken, kunnen de fietsbegeleiders
gezamenlijk meerijden met onze verantwoordelijke . Vandaar
dat alle fietsbegeleiders om 09u40 samen komen op de grote
markt, tegenover de Lakenhallen, zodat iedereen tegelijkertijd
kan vertrekken.
9. Tijdens de wedstrijd rijdt de begeleider steeds ACHTER de
loper, en komt enkel ter hoogte van de loper voor het
aanreiken van een flesje, spons, … Wanneer de loper in groep
loopt laat hij zich uitzakken om zijn begeleider te vinden. Dus
geen fietsers vooraan een groep!!
10. De begeleider mag de andere lopers NIET hinderen.
11. Begeleiders nemen GEEN drank of sponzen aan in de
bevoorradingsposten. Lopers nemen hun bevoorradingen zelf
aan.
12. In bepaalde zones worden begeleiders even afgeleid om het
goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Volg hier de
signalisaties en aanwijzingen van de signaalgevers. Ze zijn er
enkel met het doel van de veiligheid van iedereen te verhogen.
13. Op een 100 tal meter voor de aankomst te Poperinge, worden
de begeleiders gevraagd van hun fiets te stappen.
Bij het vaststellen van niet toegestane begeleidende fietsers of
begeleidende fietsers die bovenvermelde reglementering
overtreden, wordt de respectievelijke atleet uit de wedstrijd
genomen, door de wedstrijdcommissarissen, jury of
organisatoren.
Artikel 7. Waarschuwingen en diskwalificatie of uit de wedstrijd halen
1. 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 volgens de Organisator onsportief
of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische
overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het
Evenement door organisator noodzakelijk wordt geacht.
2. Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren,
kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
3. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade
toebrengt aan de natuur en eigendom van anderen en dat hij geen
afval achterlaat.
Artikel 8. Het bedrijvenklassement: WISSELBEKER VOOR BEDRIJVEN:
A. Definities: Deelnemende bedrijven kunnen zijn:
1. Het bedrijvenklassement van de McBride-run staat open voor
ALLE bedrijven. Hieronder vallen zowel firma’s; openbare besturen;
instellingen; handelsondernemingen; stichtingen.

2. Ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes
maanden voorafgaand aan de wedstrijddag ononderbroken
ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel in België.
3. Bij eventuele twijfel wordt bij inschrijving door het
organisatiecomité beslist.
4. Dit klassement wordt enkel opgemaakt voor de halve marathon.
B.Instructies:

1.

Het deelnemende bedrijf kan een onbeperkt aantal lopers
inschrijven.

2.

De inschrijvingen gebeuren online via de website
http://mcbride-run.flac.be/ individueel of in groepsverband
deelnemer. Vermijd twijfels door voor alle ingeschreven
deelnemers, dezelfde benaming van het bedrijf te vermelden.

3.

Inschrijvingen voor het bedrijvenklassement dienen één week
vóór wedstrijddatum binnen te zijn, later zijn geen
bijkomende inschrijvingen meer mogelijk.

4.

Het klassement wordt bepaald door het samentellen van de
resultaten van de vijf best gerangschikte lopers van elk
bedrijf op de halve marathon (kleinste som wint). Alle
categorieën, ook dames en heren, worden door elkaar
opgeteld. Bij gelijkheid geeft de plaats van de vijfde loper de
doorslag.

5.

De deelnemers aan dit bedrijvenklassement komen uiteraard
ook in aanmerking voor het individueel algemeen klassement
en het klassement per categorie met de daaraan verbonden
prijzen.

6.

De rangschikking van dit klassement verschijnt op de website .

7.

De wisselbeker blijft één jaar in bezit van het winnend bedrijf
en twee weken voor aanvang volgende editie terugbezorgd
aan de organisatie. Op de voet van deze wisselbeker dient er
een koperen plaatje worden aangebracht met naam van het
winnende bedrijf en het respectievelijke jaar.

8.

Door inschrijving aan de prestatieloop verklaart de deelnemer
zich akkoord met dit reglement.

Artikel 9 . Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
1. De organisator kan de wedstrijdlopers in een categorie indelen
op basis van geslacht en/of leeftijd op de dag van het evenement.
De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te
controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling
juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
een onjuiste indeling van de deelnemer. Deelnemers aan de halve
marathon dienen op de dag van het evenement de
minimumleeftijd van 18 jaar bereikt te hebben en niet ouder te
zijn dan 88 jaar. Bij de mini-run is de minimumleeftijd 13 jaar.
2. Indeling van de categorieën of het uitsplitsen per
leeftijdscategorie mannen en vrouwen, zijn van toepassing voor de
halve marathon: senioren ; masters +35; masters +45; masters +55.

Artikel 10. Prijzen
/huldiging

1. Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, (= 2u30 voor de
halve marathon) ontvangt een geschenkenpakket en wordt
opgenomen in de gedetailleerde uitslag daarnaast zijn binnen
iedere categorie ereprijzen. Prijzen welke bij de officiële
uitreiking niet opgehaald worden, kunnen worden nagezonden.
Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd
heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende
prijs moet onverwijld aan de organisator worden teruggegeven
indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd is
met het wedstrijdreglement.
2. Volgende deelnemers worden verwacht op het podium voor
het protocol, voorzien omstreeks 13u15 in de Maeke Blyde voor de
halve marathon :
- De drie eerste heren en dames algemeen
- De eerst gerangschikte werknemer McBride;
- De eerste gerangschikte in ieder leeftijdscategorie;
- Bedrijf dat de wisselbeker voor bedrijven wint;
- Eventuele heer of dame die het wedstrijdrecord heeft
verbroken;
Voor de deelnemers aan de mini-run, worden de drie eerste
gerangschikte heren en dames gelauwerd.
Het protocol voor deze deelnemers gebeurt in de nabijheid van
aankomst op de Grote Markt van Poperinge.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLE BIJKOMENDE INFO OMTRENT DE ORGANISATIE KAN
WORDEN GERAADPLEEGD OP DE WEBSITE VAN DE McBride_run
http://mcbride-run.flac.be/
DE MEEST NOODZAKELIJKE INFO IS OOK TERUG TE VINDEN IN
DE DRIETALIGE FOLDER TOCH NOG VRAGEN :
e-mail organisatie : bert.mcbride-run@telenet.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

