
Wedstrijdregelement
D.A.K. Drunense Duinen Loop halve marathon 2023
Toepassing: Het wedstrijdreglement van de Atle�ekunie is van toepassing behoudens voor zover 
daarvan in dit wedstrijdreglement wordt afgeweken.

Organisa�e: DAK Drunense Duinen Loop halve marathon wordt georganiseerd door WOC commissie 
die optreedt namens de Atle�ek- en wandelvereniging DAK. De organisa�e bestaat uit de 
commissieleden, aangevuld met een wedstrijdleider, parkeercoördinator, veiligheidscoördinator, 
vrijwilligerscoördinator en met de voorzi�er van D.A.K.

Deelname: Iedereen vanaf 18 jaar kan zich voor deelname aan DAK Drunense Duinen Loop halve 
marathon inschrijven. De deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het uitgeze�e parcours, 
op een voor de wegatle�ek gebruikelijke wijze. Hij moet als deelnemer herkenbaar zijn en dient de 
instruc�es op te volgen van de organisa�e.

Veiligheid: We lopen op de openbare weg. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde 
wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook �jdens de wedstrijd op 
het gehele parcours van kracht. De deelnemers nemen hierop geen uitzonderingsposi�e in. De 
veiligheid wordt verzekerd door wegafze�ng en verkeersregelaars. Alle aanwijzingen van de 
verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.

Begeleiding op het parcours: Het is niet toegestaan om zich te laten begeleiden met welk voertuig 
dan ook, onverschillig met welk doel en door wie dan ook. Tenzij daartoe schri�elijke toestemming 
van de organisa�e is verkregen.

Startnummers: De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer. De deelnemer dient 
�jdens de wedstrijd het startnummer zodanig te dragen op de borst of op de buik zodat het volledig 
duidelijk leesbaar is, met behulp van vier spelden. Het mag niet gevouwen of afgesneden worden. De 
achterzijde dient te worden ingevuld. Bij het ophalen van het startnummer krijgt men ook de chip, die 
men op de schoen moet beves�gen met �ewraps. De chip is gekoppeld aan het startnummer. De chip 
moet na afloop worden ingeleverd. De deelnemer is verplicht om hier zijn medewerking aan te 
verlenen.

Wedstrijdleiding: De wedstrijdleider hee� beslissingsvermogen die onherroepelijk is. Hij wordt 
bijgestaan door een wedstrijdjury en wedstrijdcommissie. De wedstrijdleiding kan een deelnemer 
diskwalificeren en/of uit de wedstrijd halen, indien de deelnemer zich niet houdt aan dit 
wedstrijdreglement/verkeersregels of zich onspor�ef of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op 
grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de wedstrijd 
noodzakelijk wordt geacht.

Publica�e resultaten: Verzoeken om uit de resultatenlijst te worden geschrapt zullen niet ingewilligd 
worden indien dit de resultaten zou beïnvloeden. Deelnemers kunnen een verzoek richten tot wissen 
van hun persoonsgegevens en deelnemersnummer zodat hun iden�fica�e achteraf niet mogelijk is. 
Dat verzoek kan worden gericht aan ddl@dakdrunen.nl met de persoonsgegevens, een bewijs van 
iden�teit kan worden gevraagd.

Overmacht: Indien dit reglement of algemene voorwaarden ergens niet in voorziet, beslist de 
wedstrijdleider, veiligheidscoördinator en de voorzi�er van atle�ek vereniging D.A.K.

Gedragsregels: Het is niet toegestaan uitla�ngen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of 
beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan schade toe te 
brengen aan eigendommen van anderen,  afval achter te laten of wild te plassen. Deelnemers 
respecteren andere weggebruikers en waken over hun eigen veiligheid en dat van anderen.
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