WEDSTRIJDREGLEMENT
10 KM South American Road Classic Race
Zaterdag 28 Oktober 2017
ROUTE: Start: Onafhankelijkheidsplein (nabij het Vlaggenplein), linksaf Kleine Combéweg, Kleine
Waterstraat, Cornelis Jongbawstraat, Anton Drachtenweg, Keerpunt hoek Anton Drachtenweg/
Bonistraat en terug via dezelfde route Anton Drachtenweg, Cornelis Jongbawstraat, Kleine
Waterstraat, Kleine Combéweg, rechtsaf Onafhankelijkheidsplein, Finish Onafhankelijkheidsplein
(nabij het Vlaggenplein)
1. De start van de loop is precies om 17.30 uur op het Onafhankelijkheidsplein nabij het
Vlaggenplein.
2. De lopers dienen zich tussen 16.00 uur en 17.00 uur aan te melden bij het Wedstrijd- Secretariaat
voor het betalen van het inschrijfgeld van SRD 25.00 en het afhalen van hun startnummer en chip.
Op de dag van de loop is na-inschrijving mogelijk van 15.00 u- 15.30 u bij het Wedstrijd Secretariaat
op het Onafhankelijkheidsplein. Het inschrijfgeld voor een na-inschrijving bedraagt SRD 40.00. Het
tonen van een ID is verplicht.
3. Het startnummer moet, duidelijk zichtbaar voor de jury, aan de voorzijde en op borsthoogte met
vier spelden worden bevestigd.
De chip moet aan de schoen of voet bevestigd worden.
4. Het is een deelnemer niet toegestaan iemand anders in zijn/haar plaats te laten deelnemen aan
de wedstrijd. Indien zulks wel geschiedt, vindt diskwalificatie plaats en zal betreffende deelnemer
worden uitgesloten van deelname aan toekomstige 10 km South American Road Classic
wedstrijden.
5. De deelnemers lopen de gehele route aan de linkerkant van de weg en dienen de aanwijzingen
van de politie stipt op te volgen. Het overtreden van deze regels heeft diskwalificatie tot gevolg.
6. Op het parcours staan tijdens de loop drie waterposten opgesteld, te weten bij km 2½, km 5 en
km 7½.
7. Bij de finish moeten de lopers op de mat stappen om de finishstreep te passeren waardoor hun
tijd wordt vastgelegd. Indien een loper de finishstreep niet passeert, wordt er geen tijd geregistreerd
en zal deze loper dus niet in de uitslag voorkomen.
8. Voor deze loop is een duur vastgesteld van 75 minuten (1 uur en 15 minuten). Indien lopers na het
verstrijken van deze tijd finishen zal er geen tijd worden geregistreerd en zullen zij derhalve niet in de
uitslag voorkomen. Lopers die eerdere races van deze organisatie later dan 75 minuten zijn gefinisht
en niet kunnen aantonen dat zij deze race binnen 75 minuten zullen lopen worden NIET
ingeschreven.
9. Na afloop van de wedstrijd ontvangt iedere loper een medaille van deelname, water en een
ijsje, waarna hij/zij zich naar het Wedstrijd-Secretariaat begeeft voor het in ontvangst nemen van
een 10 km South American Road Classic Race presentje. Lopers die hun chip niet inleveren riskeren
een boete SRD 150,- en SRD 30,- voor respectievelijk de “multi sport chip” en de gewone chip. Zij
zullen pas na betaling van deze boete kunnen deelnemen aan toekomstige 10 km South American
Road Classic wedstrijden georganiseerd door de SAB.

