
Wedstrijdreglement  
 

A. Algemeen: 
 

 Artikel 1. Organisatie Mondi Run 
 Bestaat uit 2 wegwedstrijden:  

o Evenement Halve Marathon: Wordt georganiseerd in principe op de 
eerste zondag van juni. 

o Nevenevenement: De Mini Mondi Run over een afstand van 
ongeveer7m, wordt op dezelfde dag van de halve marathon 
gehouden. 

 De halve marathon is officieel afgemeten op 21.097,5 m volgens IAAF 
voorschriften. Referentie opmeting: (moet nog toegekend worden) 

 . De reglementering is gebaseerd op de voorschriften van de 
wegwedstrijdatletiek van de VAL ( Vlaamse Atletiek Liga). 

 Organisator: Flanders Atletiek Club (FLAC) kern Hoppeland vzw (Poperinge) 
 De Mondi 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. 
o Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een 

natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator 
vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie wedstrijdinfo). Voor 
indeling in de diverse leeftijdscategorieën, is de leeftijd op de 
wedstrijddag beslissend. 

o 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. 

o 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. 

o Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de 
overeenkomst zonder voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van 
de Organisator over te dragen aan een derde. 

o 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. 

o 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. 

o In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het 
organisatieteam Mondi Run.  
 

 Artikel 3. Aansprakelijkheid 
o Woord vooraf: De organisatoren van de Mondi Run en mini-run 

treffen al de nodige schikkingen om de veiligheid te verzekeren van 
de atleten en van de medewerkers. In samenwerking met de politie 
stad Poperinge 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. Aangesloten leden zijn verzekerd door de VAL 

o De organisator is niet aansprakelijk voor lijfelijke of materiële schade 
van de deelnemer opgelopen tijdens zijn of haar deelname, tenzij 
deze schade het direct gevolg is van grove nalatigheid van de 
organisator. 

o De deelnemer verklaart zich gezondheid te zijn zowel psychische als 
fysische. 

o Er is een bewaakte bewaarplaats voor sporttassen voorzien. De 
organisator is echter niet aansprakelijk voor verloren kledingstukken 
of andere eigendommen van deelnemers 
 

 Artikel 4. Portretrecht 
o Deelnemer verleent toestemming aan de organisator voor 

openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s 
en beeldmateriaal  en 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 
o De organisator zal alle regels naleven welke de GDPR voorschrijft. 

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. 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, 
waarna de organisator dat verzenden zal stop zetten. De deelnemer 
verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan 
de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en 
wedstrijdresultaten. 
 
 



B. Wedstrijd 
 

 Artikel 1. Inschrijving 
 De deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven via de website van de 

organisatie: https://flachoppeland.be/mondi-run/ . De inschrijving is pas 
volledig vanaf het ogenblik het respectievelijke bedrag is overgeschreven 
op de rekening van de organisatie.  

 Inschrijving de dag zelf  is mogelijk tot een half uur vóór de start en dit op 
het administratief dagcentrum (Maeke Blydezaal te Poperinge). 

 De deelnemers die zich vooraf hebben ingeschreven, kunnen de 
borstnummers afhalen op zaterdagvoormiddag of de dag zelf in het 
administratief centrum (Maeke Blydezaal te Popering, Doornstraat).  

 De borstnummers : De deelnemer ontvangt één startnummer met 
vermelding van onze hoofdsponsor Mondi Er wordt aan de deelnemer 
gevraagd het borstnummer op zijn/haar borstzijde te bevestigen. Het 
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. 
 

  Artikel 2. 
 Tijdopnamesysteem/Uitslag: 

o Voor beide wedstrijden wordt een elektronische tijdsregistratie 
voorzien. 

o De officiële tijd van de atleten zal de tijd zijn, verstreken tussen het 
afvuren van het startschot en het overschrijden van de aankomstlijn. 

o De uitslag zullen volgende gegevens bevatten: 
- Rangschikking 
- Startnummer (door organisator ter beschikking gesteld) 
- VAL / LBFA nummer 
- Naam en voornaam 
- Leeftijdscategorie/Geboortejaar 
- Officiële tijd 

 
 Artikel 3. Medische bijstand 

 Volgende medische voorzieningen zijn van toepassing gedurende het 
evenement 
o Het Rode Kruis Vlaanderen voorziet de medische bijstand gedurende 

de volledige duur van beide wedstrijden 
o Een medische post (tent) staat op de Grote Markt van Poperinge 
o Interventieteams staan klaar om hulp te bieden op het parcours. 
o De organisatie voorziet tevens een bezemwagen om de opgevers te 

kunnen vervoeren. 
o Aan de seingevers en begeleiders wordt vooraf een telefoonnummer 

meegedeeld om een interventie mogelijk te maken bij eventuele 
ongevallen. 
 



 Artikel 4. Dopingcontrole 
o Volgens de richtlijnen van de VAL wordt een lokaal voorzien, dit 

lokaal bevindt zich in de zaal Maeke Blyde 
 

 Artikel 5. Bevoorradingsposten 
o Minimum om de 5 km worden er posten voorzien, waarbij water 

wordt aangereikt 
o Bij de 3de bevoorradingspost zijn ook appelsienen voorzien. 3. Aan 

de aankomst is er ook water voorzien.  
 

 Artikel.6 Begeleidende fietsers 
o Er worden geen begeleidende fietsers toegelaten! Gezien er in 

lussen gelopen wordt, is er voldoende mogelijkheid om de atleten te 
ondersteunen. 
Op plaatsen waar een afgescheiden fietspad is, kan/mag er uiteraard 
gefietst worden. 
 

 Artikel 7. Waarschuwing, diskwalificatie of uit de wedstrijd halen 
o De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of 

uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit 
wedstrijdreglement, zich volgens de organisator onsportief of 
onbehoorlijk gedraagt, indien zulks op grond van medische 
overwegingen noodzakelijk zou zijn of indien een ordelijk verloop 
verstoord zou worden. 

o Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, 
spandoeken enzovoort is niet toegestaan. 

o 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:  
o Zie afzonderlijk reglement 


