
Wedstrijdreglement Bommen Berendloop 2017 -   

Aanvulling op het Wedstrijdreglement van het Loopcircuit Noord Nederland.  

A. Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing op zowel de wedstrijd 

als de trimloop.   

B. Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisatie 

uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. 

C. 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. 

D. De deelnemer ontvangt van de organisatie het hem/haar toegekende startnummer. De 

deelnemer dient het startnummer op zijn/haar borst te bevestigen. De deelnemer wordt 

dringend verzocht medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te 

vermelden. 

E. Deelname geschiedt voor eigen risico. 

F. Als de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen wordt het betaalde 

inschrijfgeld niet gerestitueerd. 

G. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator 

opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door zijn/haar inschrijving  

toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het 

verzenden van informatie aan de deelnemer.  

H. Indien naar oordeel van de wedstrijdleider, gehoord hebbende de EHBO medewerkers, 

het niet verantwoord is een deelnemer het parcours te laten vervolgen, heeft de 

wedstrijdleider het recht de deelnemer uit de wedstrijd te halen.   

I. De deelnemers dienen de instructies op te volgen van de wedstrijdleiding en van de 

organisatie, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere 

uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie behoren. 

J. 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, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de 

organisatie is verkregen. 

• Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken 

enzovoort is niet toegestaan. 

K. De organisatie stelt de finishtijd van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. 

De tijdregistratie geschiedt door middel van de My Laps BibTag. De organisatie 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 organisatie samen met het 

startnummer. De bruto tijd is de officiële tijd. 



L. Minimum leeftijd per afstand 

1K Kidsrun 4 jaar 

6,4 km 10 jaar 

10 km 12 jaar 

Halve marathon 16 jaar 

 

M.De halve marathon van de BB loop is onderdeel van het Loopcircuit Noord Nederland. 

N. Prijzen: In tegenstelling tot het wedstrijdreglement van het Loopcircuit Noord-Nederland 

zijn bij de BB loop uitsluitend voor de senioren mannen en vrouwen prijzen voor 1,2,3.  

De master categorieën worden wel apart geregistreerd en gepubliceerd. 


