Wedstrijdreglement
Artikel 1:
De Haaksbergse Engelse Mijlenloop wordt gehouden onder auspiciën van de AVHaaksbergen, lid van de KNAU. Het wedstrijdreglement van de KNAU is van toepassing op
het evenement.
Artikel 2:
Deelnemers doen volledig op eigen risico mee. Zij kunnen de organisatie of
organisatiemedewerkers op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade in welke
vorm dan ook. Door het inschrijven aan het evenement aanvaard de deelnemer
dit reglement en het volledige eigen risico.
Artikel 3:
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie en van de politie op te
volgen.
Artikel 4:
De start van de prestatieloop is om 12:00 uur op de Markt in Haaksbergen. Deelnemers
worden geacht op tijd in het startvak aanwezig te zijn. De jeugdloop start vanaf het AVH
terrein.
Artikel 5:
Tijdens het evenement wordt gebruik gemaakt van de openbare weg. Deelnemers moeten
zich dan ook houden aan de daar geldende regels en normen. De organisatie zal het
gebruikte parcours zoveel mogelijk verkeers vrij maken.
Artikel 6:
De eerste drie aankomende mannen en vrouwen op de 10 en op de 5 Engelse mijlen
worden op het podium gehuldigd evenals de eerste 3 jongens en meisjes in iedere
leefdtijdscategorie op de 2 kilometer jeugdloop. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald
op aankomst en op brutotijden. Het snelste bedrijventeam op de 5 en 10 Engelse mijlen
ontvangt een wisselbeker, de ranglijst wordt opgemaakt door de som van de nettotijden van
de 3 snelste teamleden. Tevens is er een beker voor de snelste Haaksbergse man en vrouw
op de 10 Engelse mijlen.
Artikel 7:
De tijdregistratie geschiedt door middel van een chip op het startnummer. De nettotijden
zullen achteraf op de uitslagenlijst zichtbaar worden gemaakt.
Artikel 8:
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen
overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende
personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en
begeleiders.
Artikel 9:
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij

moeten als deelnemer herkenbaar zijn door het dragen van een, door de organisatie
verstrekt, startnummer.
Artikel 10:
Het volgen van de lopers in auto's, op motoren is uitsluitend mogelijk wanneer men in het
bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie. Fietsers kunnen in beperkte mate de
lopers volgen. Het is niet toegestaan om deelnemers te begeleiden en/of uit de wind te
houden.
Artikel 11:
Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Bij niet opvolgen kan tot
diskwalificatie worden overgegaan.
Artikel 12:
De jeugdloop start om 12:00 uur vanaf het AVH terrein aan de Scholtenhagenweg. De
gepubliceerde tijden van de jeugdloop zijn brutotijden.
Artikel 13:
De bedrijvenloop is een onderdeel van de prestatieloop. Een bedrijven team bestaat uit 3 tot
5 lopers die de 5 of de 10 Engelse mijlen lopen. Van de teams die meedoen aan
bedrijvenloop wordt een apart klassement opgemaakt.
Artikel 14:
Vanaf 13:15 uur mogen deelnemers aan de 10 Engelse mijlen niet meer beginnen met de
tweede ronde. Zij worden bij de start/finish uit de wedstrijd gehaald. Zij worden opgenomen
in de uitslag van de 5 Engelse mijlen.

