
                    Reglement ‘Jan van de Pol Voorjaarsloop 2017’ 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

• Bij deelname ga je akkoord met de voorwaarden in dit document. 
• Deelname aan de Jan van de Pol Voorjaarsloop is geheel op eigen risico en onder eigen 

verantwoordelijkheid.  
• De organisatie van de Jan van de Pol Voorjaarsloop is behalve wettelijke aansprakelijkheid, op geen 

enkele wijze verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van 
deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers beweerdelijk geleden nadeel. 

• De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor aanpassing van het programma en 
afgelasting van het evenement door overmacht.  

• De organisatie behoudt zich het recht de route, start- en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of de 
Jan van de Pol Voorjaarsloop geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme 
weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit redelijkerwijs niet anders kan worden 
verwacht.  

• Instructies van de organisatie, politie, hulpverleners, en vrijwilligers dienen direct en stipt te worden 
opgevolgd 

• Het parcours van de Jan van de Pol Voorjaarsloop is verkeersvrij. Echter het blijft een openbare weg, 
dus hou je aan de verkeersregels. De weg blijft een uitvalsweg voor hulpdiensten, deze moeten ten allen 
tijde voorrang worden gegeven.  Volg aanwijzingen van deze vrijwilligers altijd op! 

• De minimumleeftijd voor deelname aan de 10 km loop is 14 jaar, hierbij het advies volgend van de 
Atletiekunie zoals opgesteld in het wedstrijdreglement 2012/2013. 

• We verwachten van de deelnemers over een voldoende goede conditie te beschikken om een afstand 
van 10 km te volbrengen binnen de gestelde tijdslimiet. 

• De uitslagen van de wedstrijd en daaraan verbonden prijzen worden (overeenkomstig met het KNAU 
Wedstrijdreglement 2016/2017; zie bepaling 24.e ’Opmerking’) bepaald door de volgorde van 
binnenkomst op basis van de bruto tijd (= de volgorde waarin de atleten over de finishlijn komen). Als 
service bieden wij de deelnemers ook de netto tijden aan in onze uitslagenlijsten. 

• De tijdslimiet voor de 10 kilometer loop is gesteld op 1 uur en 30 minuten.  
• Voorinschrijving bedraagt 7,50 euro per persoon en is mogelijk t/m 15 april 2017 via 

https://www.inschrijven.nl/ 
• Na-inschrijving is 10,- euro per persoon en is uitsluitend mogelijk op de dag van het evenement, 

zaterdag 22 april 2017, tussen 11.00 uur en 12.30 uur. 
• De limiet in het deelnemersaantal is gesteld op 500 deelnmers. Echter, de organisatie kan bij 

onvoorziene omstandigheden de limiet in het deelnemersaantal naar beneden bijstellen. 
• Betaling van het inschrijfgeld bij na-inschrijving dient ter plaatse worden gedaan nabij de startlocatie en 

kan uitsluitend met contant (gepast) geld.. 
• Beeldmateriaal van het evenement kan zonder toestemming gebruikt worden voor publicaties. 
• Beschadig of verontreinig de natuur niet.  

 
Overige informatie: 

• Medische posten: Er is een EHBO post aanwezig. De centrale post is gevestigd nabij de finishlocatie. 
• Herinnering: Iedere deelnemer ovia voorinschrijving is verzekerd van een medaille als herinnering; voor 

na inschrijvers geld dit zolang de voorraad strekt. Tevens is er bij voorinschrijving de optie om een mooi 
herinneringsshirt te bestellen voor 9,50 euro. Dit is een functioneel ‘dry fit’ loopshirt speciaal ontworpen 
voor deze 2016 editie van de Jan van de Pol Voorjaarsloop. Een concept van het loopshirt is te vinden 
op onze website onder het menu ‘inschrijven’. 

• Prijsuitreiking: Deze vindt plaats nabij het finishterrein. Voor de nummers 1 t/m 3 bij de heren en dames, 
in alle categorieën, zijn tegoedbonnen als prijzen beschikbaar gesteld. De prijsuitreiking vindt plaats om 
uiterlijk 14.15 uur.  

• Parcoursrecord: Tevens is er bij zowel de heren als bij de dames een prijs beschikbaar van 40,- euro 
voor het breken van het parcoursrecord (huidige records: Heren: 36.03; Dames: 43.06).   


