
 Wedstrijdreglement Pingelloop 2019 (versie 002 d.d. 01-09-2019) 

Artikel 1: 

In dit reglement word bedoeld met: 

a. Deze Loop / Loop / evenement: De pingelloop Haaksbergen georganiseerd door Atletiek vereniging 

Haaksbergen. 

b. Deelnemer; een persoon die zich heeft ingeschreven voor de pingelloop via een online registratie 

formulier of een lid van de Atletiek vereniging Haaksbergen die bij de vereniging via een 

registratielijst kenbaar heeft gemaakt deel te willen nemen aan dit evenement. 

c. Vereniging / AVH: Atletiek vereniging Haaksbergen 

d. Organisatie Pingelloop of Organisatie of Organisatiemedewerker: Leden van de Atletiekvereniging 

Haaksbergen, die met toestemming en onder verantwoording van het bestuur van deze vereniging 

taken verrichten om de randvoorwaarden van deze loop te faciliteren op vrijwillige basis. 

e. Bevoegd gezag: Politie Brandweer, Burgemeester of elk andere instantie die rechtens een taak of 

bevoegdheid is toebedeeld. 

f. KNAU: Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 

g. Programma: Het op de flyers en website gepubliceerde starttijden met betrekking tot dit 

evenement. 

Artikel 2: 

a. De Pingelloop wordt gehouden onder auspiciën van de AV-Haaksbergen, lid van de KNAU. Het 

wedstrijdreglement van de KNAU is van toepassing op het evenement. 

Artikel 3: 

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 4: 

De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie voor wat betreft de uitvoering 

van het evenement op te volgen. De aanwijzingen van het bevoegd gezag gaan wettelijk boven die 

van de organisatie. 

Artikel 5: 

De start van de recreatieloop, is volgens het programma, bij Boerderij Groot Lankheet “De Pingel” in 

Haaksbergen. Deelnemers worden geacht op tijd bij de start aanwezig te zijn. 

Artikel 6: 

Tijdens het evenement wordt gebruik gemaakt van het natuurgebied en landgoed het Lankheet, er is 

voorafgaand aan het evenement toestemming verleend om onder voorwaarden van S(up)port for 

nature dit evenement plaats te laten vinden,. 

De volgende punten dienen in acht genomen te worden: 



a. Sport en recreëer alleen daar waar het is toegestaan.(volg de door de organisatie aangegeven 

route) 

b. Respecteer de natuur: plant en dier. 

c. Benader andere gebruikers van het gebied en drukke locaties altijd rustig. 

d. Maak geen onnodig lawaai. 

e. Laat geen afval achter. 

 

Artikel 7: 

Dit evenement is een recreatieloop. De tijden van de deelnemers worden op http://www.uitslagen.nl  

bekend gesteld, er zijn geen prijzen aan dit evenement verbonden. 

 

Artikel 8: 

De tijdregistratie wordt, zo secuur mogelijk, handmatig uitgevoerd. De organisatie neemt geen 

verantwoording voor de exactheid van deze tijden en dienen als indicatief te worden beschouwd. 

 

Artikel 9: 

a. De organisatie is niet aansprakelijk voor opgelopen ziekten of voor ongevallen overkomen aan 

deelnemers.  

b. De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders. 

 

Artikel 10: 

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 11: 

a. Het volgen van de lopers in auto's, op motoren, bromfietsen en fietsen is niet toegestaan.  

b. Er mogen geen (huis)dieren meelopen, meegenomen of meegevoerd worden. 

 

Artikel 12: 

Het is verplicht het startnummer op de borst te dragen. 

Artikel 13: 

De jeugdloop start volgens het programma vanaf boerderij groot Lankheet “De Pingel”. 

Artikel 14: 

Restitutie inschrijfgeld 

1.Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld: 

http://www.uitslagen.nl/


a. Bij afmelden (ongeacht de reden) 

b. Bij afzeggen van het evenement door de organisatie op last van het bevoegd gezag 

c. Bij uitvallen van de deelnemer tijdens de loop. 

2. Van het in lid 1 genoemde, kan in voorkomend geval in het kader van redelijkheid en billijkheid 

door de organisatie van worden afgeweken. 

Artikel 15: 

In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, zal de organisatie een passende oplossing zoeken 

die het belang van de deelnemers en de vereniging het best kunnen dienen. In alle gevallen zal 

veiligheid voor alle betrokken personen hoog geprioriteerd worden. 

Artikel 16: 

Elke deelnemer is inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag is uit een kostenvergoeding en een donatie 

opgebouwd. De donatie is een voorwaarde om gebruik te mogen maken van het Landgoed Lankheet. 

De inschrijfgelden worden bij inschrijving op http://www.inschrijven.nl vermeld. 

 

http://www.inschrijven.nl/

