Reglement Retro Run Wenduine
1. Sportdienst De Haan organiseert op vrijdag 26 juli 2019 de ‘Retro Run’ te Wenduine t.v.v. het
goede doel ‘STICHTING MUG-HELI’ , waaraan zowel jeugd, dames en heren kunnen
deelnemen. De 10 mijl telt officieel mee om opgenomen te worden in het klassement voor
het ‘Loopcriterium van de Kust 2019’. De 10 km en 6 km zijn respectievelijk een
prestatieloop en een recreantenloop die geen deel uitmaken van het ‘Loopcriterium van de
Kust 2019’. Voor de jeugd wordt 1 mijl (van geb. 2009 t.e.m. geb. 2005) en ½ mijl (van geb.
2010 tot en met 20..) georganiseerd.
2. Men dient zich in te schrijven via de website van Star Tracking > www.startracking.be (online
banking).
3. Indien u ingeschreven bent, gaat u akkoord met:
a. dat er foto’s worden genomen van het loopevenement genaamd ‘Retro Run’;
b. U kan gefotografeerd worden;
c. het verspreiden van de genomen foto’s via de sociale media of website.
4. Medisch attest
Er zal bij een eventueel ongeval van een deelnemer slechts een verzekeringsdossier
opgestart worden indien de aangifte is vergezeld met een attest van medische geschiktheid.
Hoewel elke deelnemer bijgevolg over een dergelijk attest moet beschikken, moet dit attest
niet worden voorgelegd op de wedstrijddag in het secretariaat.
5. De inschrijvingen starten op maandag 3 juni om 00u00.
Het inschrijvingstarief bedraagt:
 Vooraf (online banking)
o Periode 03/06 - 30/06/19:
 Jeugd: € 4,00
 10 mijl / 10 km / 6 km: € 5,00
o Periode 01/07 – 25/07/19:
 Jeugd: € 6,00
 10 mijl / 10 km / 6 km: € 7,00
 De dag zelf vanaf 17u00 in het Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 18, 8420 De Haan
(Wenduine)
o Jeugd: € 8,00
o 10 mijl / 10,5 km / 6 km: € 10,00
 Alle inschrijvingen verlopen via de inschrijvingsmodule van ‘Star Tracking’.
Inschrijven kan enkel via online banking via www.startracking.be
 Overschrijvingen op het rekeningnummer van de gemeente zonder registratie bij
Startracking zullen niet aanvaard worden.

Het inschrijvingsgeld wordt in geen enkel geval terugbetaald aan de deelnemers, zelfs niet om
reden van gewettigd forfait.

6. Het aantal inschrijvingen is onbeperkt.
7. Dag-inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 17u00. U dient zich eerst aan te melden in het
secretariaat, Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 18, 8420 De Haan (Wenduine) Tel.
050/414643. Iedere deelnemer die vooraf online heeft ingeschreven, dient zijn/haar
persoonlijke bevestigingsmail van inschrijving voor te leggen. Deelnemers die de dag zelf
inschrijven, kunnen enkel inschrijven bij het voorleggen van het paspoort. Op geen enkel
andere manier zal een inschrijving goedgekeurd worden.
8. Deelnemers die vooraf hebben ingeschreven, zullen het wedstrijdnummer kunnen afhalen in
sporthal Haneveld, Nieuwe Steenweg 74, 8420 De Haan vanaf maandagmiddag 22 juli 2019.
Gelieve bij eventuele niet-deelname het opgehaalde wedstrijdnummer niet zomaar door te
geven aan iemand anders. Indien u wenst uw wedstrijdnummer door te geven, verwittig
eerst de organisatie.
9. Op- en afhaaldienst sporttassen
Vanaf 17u00 tot 22u30 kunt U uw sporttas afgeven/ophalen in het Wielingencentrum. Er
zal een genummerde sticker op uw tas worden gekleefd. Hetzelfde nummer wordt ook op
uw polsbandje en op uw arm geschreven. Na het lopen kunt U enkel op vertoon van uw
polsbandje met "opgeschreven nummer" en/of het nummer op uw arm, uw sporttas terug
ophalen. Losse kledingstukken of plastic zakken worden niet aanvaard. Zorg dus dat U een
goed sluitende (sport)tas meebrengt om uw spullen in te steken.
10. Starturen: Op de Rotonde -zeedijk
 Jeugd: 19u00 (reeks 1). Er zijn 4 reeksen.
 10 mijl: 20u00
 10 km: 20u10
 6 km: 20u10
11. Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de organisatie te volgen tijdens de
loopwedstrijd. Op alle kruispunten of andere belangrijke plaatsen zullen seingevers de
veiligheid van de deelnemers garanderen.
12. Voor ELKE afstand is er een tijdsregistratie (Start- en aankomst) via Star Tracking.
Voor de 10 mijl zijn er 2 tussentijdsregistraties voorzien nl. na 7km in de Vosseslag
(keerpunt) en na ongeveer 10km in De Haan.
Wie in aanmerking wil komen voor het klassement van het loopcriterium van de kust 2019 dient geregistreerd te
zijn op de beide tussentijdsregistratielocaties. In principe moet je als deelnemer aan de 10 mijl 2 tijdsregistraties
kunnen voorleggen. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk en zullen correct en eerlijk worden behandeld tussen de
organisatie, verantwoordelijken van de tijdsregistratie en de deelnemer na de wedstrijd. De uitslagen kan je
bekijken via www.startracking.be .

Voor de 10 km is er één tussentijdsregistratie voorzien in De Haan.
Voor de 6 km is dit niet van toepassing.
13. Podiumceremonie voor de jeugdreeksen, 10 mijl en 10 km ( inclusief ook voor de inwoners).
Niet voor de 6 km!

14. Kleedkamers en douches zijn voorzien in het zwembad van het Wielingencentrum, Graaf
Jansdijk 18, 8420 De Haan (Wenduine). Naakt douchen is verboden!!!
15. Het parcours van de 10 mijl - 10 km en 6 km is één grote ronde tussen Wenduine en
Vosseslag. Het parcours van de jeugd is gelegen op de Rotonde – Zeedijk.
Uitzonderlijk voor 2019!
Er zal niet gelopen worden op het strand omwille van de hoge waterstand die dag. Het zou
niet verantwoord zijn om de lopers over het zachte zand te laten lopen gedurende enkele
kilometers. De alternatieve route, langs de kustbaan, zal gebruikt worden richting De Haan
/ Vosseslag. Vanaf De Haan – Centrum of Vosseslag zal het parcours gevolgd worden door
de duinbossen, domein La Potinière en Concessiewijk in De Haan. Dit stuk van het parcours
wordt niet veranderd!
16. Zowel voor de heren en dames bij de 10 mijl - 10 km en 6 km wordt een eindrangschikking
opgemaakt d.m.v. tijdsregistratie. Er wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt voor
inwoners van De Haan – Wenduine. Geen podiumceremonie voor de recreantenloop 6 km.
17. Alle deelnemers krijgen een naturaprijs.
18. De prijsuitreiking vindt onmiddellijk na de wedstrijd plaats. Het eindresultaat zal kenbaar
gemaakt worden via de website van de sportdienst www.dehaansport.be of via
www.startracking.be (live te volgen).
19. Een verzekering wordt afgesloten.
20. Het Rode Kruis zal aanwezig zijn met een hulpdienst.
21. De deelnemers mogen aangesloten zijn bij om het even welke internationale, nationale of
regionale bond of federatie.
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