
  

 

 
Wedstrijdreglement Decathlon Obstacle 

Run 2022 
 

 

1. Natuur: De Run vindt plaats in een natuurrijke omgeving.  Een respect daarvoor wordt 

verwacht van elke deelnemer, specifiek mbt het achterlaten van afval en het onnodig 

beschadigen van flora.  

2. Wedstrijdleiding: De beslissing van de wedstrijdleiding is, na de betrokken partijen te 

hebben gehoord, bindend en er kan geen verweer tegen worden gevoerd. 

3. Leeftijd:  

⮚ Recreatieve run: vanaf 12 jaar (jonger kan mits toelating en onder begeleiding van 

een volwassene) 

⮚ Competitieve run: vanaf 16 jaar 

4. Wedstrijdshirt: Elke deelnemer is verplicht het wedstrijdshirt te dragen.  

5. Start uur: Het start uur wordt u per mail gestuurd. Zie mail van 23/06/22 

6. Duo’s: Voor diegene die zich ingeschreven hebben als duo is de eindtijd de tijd waarop de 

laatste binnenkomt.  Als één iemand van het duo een bepaalde opdracht niet kan, mag de 

andere hem 2x doen. 

7. Douches en vestiaire: Er is gelegenheid om je om te kleden en te douchen in de gebouwen 

van voetbalclub Hoger Op. Om 18.00 uur wordt de wedstrijd gesloten. Persoonlijke spullen 

kunnen tijdens de wedstrijd veilig afgegeven worden in de voetbalkantine tussen 9u30 en 

18u. 

8. Strafpunten : Bij het niet correct uitvoeren of niet uitvoeren van een hindernis  wordt het 

wedstrijdbandje (verschillend van het tijdsregistratiebandje) doorgeknipt. Je tijd wordt wel 

nog opgenomen in een apart klassement. Het niet volgen van het  juiste parcours geeft ook 

aanleiding tot strafpunten.  



9. Hakproef: Koppels en teams mogen bij het houthakken slechts één bijl gebruiken en mogen 

elkaar niet helpen bij het houthakken. 

10. Blaaspijpproef: indien een deelnemer na 3 pogingen de aangeduide roos niet raakt, dient hij 

een ronde rond de kerk te lopen. Voor duo geldt hetzelfde aantal pogingen en dezelfde 

strafronde.  

11. Voorrang : deelnemers die door andere lopers worden ingehaald dienen voorrang te 

verlenen aan de snellere lopers. 

12. Aansprakelijkheid : Iedere deelnemer neemt deel aan de wedstrijd voor eigen rekening en 

op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke persoonlijke 

ongevallen. 

13. Wijzigingen: de organisatoren behouden zich het recht voor om zowel het 

wedstrijdparcours, als de te nemen hindernissen te wijzigen volgens de noden van het 

ogenblik, indien de veiligheid van deelnemers, medewerkers en publiek dit vereist. 

14. Verkeersregels: het verkeersreglement is van toepassing en dient door de deelnemers te 

worden nageleefd. Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang. 

15. Portretrecht: De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor 

openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal, 

waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien de 

deelnemer hier niet mee akkoord gaat, dient hij dit expliciet (schriftelijk) vooraf aan te geven 

bij de wedstrijdorganisatie. 

Door deel te nemen aan de obstacle run verklaren de deelnemers akkoord te gaan met dit 

reglement en de beslissingen van de jury en organisatie. 

 

Wedstrijdcoördinator contact: tel 0484667261 / email obstaclerun@vzwtzwarteveld.be 


