Deelnemersreglement Events Comon!
1/ Een deelnemer is pas volledig ingeschreven na invullen van alle verplichte gegevens op
inschrijfformulier, akkoordverklaring met onderstaand deelnemersreglement en voltooiing van
het volledige inschrijfbedrag aan Comon.
2/ Deelnemers verklaren in goede gezondheid te verkeren en verklaren dat er geen medisch
bezwaar is om deel te nemen. De organisatie raadt vrijblijvend een preventief sportmedisch
onderzoek aan bij een erkende sportarts voor deelname. De organisatie is niet verantwoordelijk
voor medische problemen bij de deelnemer.
3/ De minimumleeftijd bij deelname is 12 jaar, behalve bij specifieke kids- / kinderwedstrijden.
4/ Verzekering lichamelijke ongevallen voor onze deelnemers is niet standaard inbegrepen bij
de inschrijving. Dit kan wel optioneel gekozen worden aan 3 euro per deelnemer per event.
5/ De organisatie is niet verantwoordelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke
voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens of na de wedstrijd.
6/ Aanwijzingen van organisatie, medewerkers, juryleden en verkeersregelaars dienen
opgevolgd te worden.
7/ De normaal geldende wegcode blijft ten allen tijde gelden en is prioritair. Ondanks de door de
organisatie verstrekte aanbevelingen, dienen de deelnemers rekening te houden met wandel-,
auto- en ander verkeer. In natuurgebieden dienen de specifieke regels, vooraf aangekondigd of
aangekondigd bij het betreden van het gebied, gevolg te worden. Als deelnemer blijf je altijd
hoffelijk ten opzichte van andere gebruikers van de weg of paden.
8/ De organisatie heeft het recht om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid,
toegankelijkheid of andere overmacht zonder compensatie te moeten voorzien.
9/ Elke deelnemer moet steeds een pols-/arm- of vingerband met tijdsregistratiesensor en/of
startnummer op borst of buik bij het lopen en kajakken en op het stuur bij het fietsen zichtbaar
te dragen.
Pols-/arm- of vingerband met sensor blijft ten allen tijde eigendom van de organisatie en dient
na het afleggen van het parcours in dezelfde staat opnieuw terugbezorgd te worden aan de
organisatie. Bij verlies door de deelnemer zal de aankoopkost van 75 euro voor een nieuwe
sensor integraal verhaald worden op de deelnemer die het bandje verloren is.
10/ Bij mountainbiken en fietsen is een recente, erkende of gekeurde valhelm met CE-label
EN1078 of 1080 verplicht. De helm dient correct gedragen te worden volgens de voorschriften,
dient goed vast te zitten en boven-, voor- en zijkant van het hoofd en de slapen te beschermen.

De helm dien je op te zetten voor je op de fiets stapt en mag pas afgenomen worden nadat je
volledig van de fiets afgestapt bent. De helm staat correct op het hoofd wanneer de sluiting
volledig dicht is.
11/ Bij kajak is het gebruik van een recente, erkende of gekeurde zwemvest met CE-label EN
396 of EN 399 verplicht. De zwemvest dient correct gedragen te worden volgens de
voorschriften, dient goed vast te zitten en moet de deelnemer verhinderen onder water te gaan
bij val in het water. De zwemvest dien je op het land aan te trekken voor je in de boot stapt en
mag pas uitgedaan worden op het land als je uit de boot stapt. De helm staat correct op het
hoofd wanneer de sluiting volledig dicht is.
12/ Bij het lopen zijn wandelstokken toegelaten indien deze andere deelnemers niet hinderen.
13/ Deelnemers dienen 10’ voor de start aanwezig te zijn in de startzone voor de laatste
briefing en eventuele wijzigingen. De organisatie treft geen enkele verantwoordelijkheid indien
deelnemers te laat aanmelden in de startzone.
14/ Enkel deelnemers met een geldige inschrijving en duidelijk vertoon van tijdsregistratiesensor
aan pols/arm of hand of (borst)nummer worden toegelaten in start-, wissel-, bevoorradings- en
finishzone.
15/ Uitslagen worden opgesteld op basis van nettotijd, de tijd tussen het moment dat de
deelnemer met tijdsregistratiesensor aan arm/pols/hand de tijdsregistratiebeacon passeert en
het moment dat de deelnemer met chip op het borstnummer de sensor op de finishmat
overschrijdt.
16/. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld, noch benadeeld worden bij het falen van de
tijdsregistratie. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich steeds bij de passage
van vooraf gecommuniceerde en duidelijk aangeduide start- , tussentijd- en
finishtijdsregistratiebeacons te vergewissen van een correcte registratie dmv een duidelijk
auditief en visueel signaal op de sensor aan arm/pols/hand zelf. De exacte werking hiervan,
alsook de nabijheidsnood van de passage
(1,8 / 3 / 6 meter afhankelijk van type beacon en passage) zullen in briefing gecommuniceerd
worden per event.
17/ Wedstrijdatleten voor wie tijd en positie belangrijk is, zijn verplicht als back-up zelf hun
prestatie te registreren via smartwatch of smartphone zodat kan aangetoond worden dat de
volledige route correct afgelegd is aan een logische snelheid. Deze registratie wordt gestart bij
het overschrijden van de startlijn en gestopt bij het overschrijden van de finishlijn waarbij

autopauze uitgeschakeld wordt en de totale vervlogen tijd telt inclusief de pauzes. Bij falen van
de normale tijdsregistratie van de organisatie kan deze eigen opname na goedkeuring van de
organisatie opgenomen worden in de einduitslag.
18/ Het is de deelnemer enkel toegestaan om de voorziene afstand af te leggen al lopend op
eigen kracht bij loopevenementen, al fietsend op eigen kracht met een niet-gemotoriseerde fiets
bij fietsevenementen en op eigen kracht met een niet-gemotoriseerde kajak bij
kajakevenementen.
19/ Hazen en/of begeleiders op fiets, motorvoertuigen of ander rollend materiaal zijn niet
toegelaten, tenzij om medische redenen en na goedkeuring van de organisatie.
20/ Honden zijn toegelaten. Zij dienen echter aan de leiband gehouden te worden en mogen
de andere deelnemers niet hinderen. De deelnemer mag zich niet laten voorttrekken door de
hond. Deelnemers met honden worden gevraagd om achteraan te starten indien er een
gezamenlijke start voorzien wordt en ook alle algemene aanbevelingen rond dierenwelzijn te
volgen.
21/Bij duo- of teamevenementen is het altijd verplicht om in duo of team samen te blijven, zijnde
op maximum 25m van elkaar. Bij tijdsregistratie telt de netto tijd van de laatste deelnemer van
het duo of team.
22/ Afvalbeleid: In geen enkel geval worden verpakkingen van eten of drinken in de natuur of
langs het parcours achtergelaten behalve in de daarvoor voorziene vuilnisbakken. Deelnemers
voorzien zelf een herbruikbare en/of plooibare meeneemdrinkbeker of -fles voor eventuele
bevoorradingen.
23/ Deelnemers respecteren omgeving en parcours. Ze wijken niet af van de voorziene paden,
nemen geen shortcuts en beschadigen of verstoren fauna en flora niet. Ze respecteren de rust
van de omgeving.
24/ Poortjes of andere afsluitingen of draden worden altijd rustig opnieuw gesloten na passage
of opengehouden voor een direct volgende deelnemer, die op zijn beurt opnieuw sluit.
25/ Deelnemers worden aangeraden steeds opgeladen smartphone bij te hebben en
telefoonnummers van organisatie en noodnummers op te slaan om bij eventuele problemen
sneller geholpen te worden.
26/ De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor sabotage aan de
bewegwijzering van de route. Deelnemers worden aangeraden vooraf de gpx op te laden op
smartwatch of smartphone zodat zij bij eventuele sabotage de route op deze manier als back-up

kunnen volgen. Kort voor elk event wordt de bepijling op het parcours nog eens gecontroleerd.
Voor sommige events zal er ook een papieren versie van het parcours beschikbaar zijn.
27/ Comon! rekent ten allen tijde op het gezond verstand en de sportiviteit van de deelnemers.
Wanneer medewerkers van de organisatie overtredingen vaststellen, zal de deelnemer hier
eerst mondeling op gewezen worden en bij bewust misdragen een verwittiging krijgen. Bij het
herhalen van overtredingen kan de deelnemer verdere toegang tot het evenement verboden
worden of uit de wedstrijd gehaald worden. Bij overtreding afvalbeleid kan deelnemer
onmiddellijk uit het evenement gehaald worden.
28/ De medewerkers van de organisatie kunnen deelnemers ook uit evenement nemen uit
veiligheidsoverwegingen, zoals om medische redenen (blessure, verregaande vermoeidheid en
gezondheidsrisico’s) of asociaal of gevaarlijk gedrag.
29/ Annuleringsvoorwaarden deelnemers: Annuleren doe je door een mailtje te sturen naar
comon@comon.be met vermelding van uw naam, datum en afstand. Door bepaalde kosten en
structuren, zijn er bij annuleringen keuzes voor voucher of terugbetaling met een bepaalde
percentage van het initiële bestelde bedrag
29.1 Bij annulering door ziekte of blessure met doktersbriefje, heeft de deelnemer of team de
keuze tussen 100% voucher (maximum 10 maanden geldig) of 75% terugbetaling via
overschrijving
29.2 Bij annulering zonder doktersbriefje meer dan 1 week voor de start, heeft de deelnemer of
team de keuze tussen 50% voucher (maximum 10 maanden geldig) of 30% terugbetaling via
overschrijving.
29.3 Bij annulering zonder doktersbriefje minder dan 1 week voor de start, heeft de deelnemer,
kan de deelnemer enkel een 25% voucher krijgen, maar is er geen terugbetalingsmogelijkheid.
Annulatie is pas geldig na bevestiging via mail door Comon.
Annulatie betekent niet-deelname aan het sportevenement, noch aan geassocieerde activiteiten
voor- of achteraf. Het recht op een aandenken of andere materiële en niet-materiële zaken die
deel uitmaken van de initiële bestelling , komt te vervallen
30/ Indien het evenement door overmacht (door bijvoorbeeld heropflakkering virus of
onverwachte aanpassingen in toelatingen of vergunningen) of uitzonderlijke omstandigheden (
dit betreft voornamelijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid
van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd ) niet kan doorgaan, zullen de ingeschreven
deelnemers een voucher ontvangen voor de volledige inschrijfwaarde, dat kan gebruikt worden

voor een toekomstig event binnen de 10 maanden na de annulering. De deelnemers kunnen
geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator kan niet
verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld
31/ Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Enkel na formeel
akkoord van de deelnemer zelf, kan informatie doorgegeven worden aan de partijen die
contractueel verbonden zijn met de organisatie.
32/ Alle gegevens van deelnemers worden digitaal bijgehouden volgens de GDPR regelgeving.
33/ Door deelname aan het evenement, verklaren deelnemers zich akkoord met een eventueel
gebruik van hun foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator,
zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
34/ Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun naam, leeftijd en gemeente in de uitslagen en
deelnemerslijst komen te staan alsook in publieke berichtgeving over de wedstrijden.
35/ Deelnemers gaan ermee akkoord dat gegevens gebruikt worden om hen in de toekomst te
contacteren voor toekomstige evenementen of andere info of nieuwsbrieven.
36/ Elke nieuwsbrief geeft de gelegenheid om uit te schrijven en/of geen communicatie meer te
ontvangen van Comon! Gegevens deelnemers worden niet langer bijgehouden dan 13
maanden nadat deelnemers uitgeschreven zijn.
37/ Bovenstaand reglement is een overeenkomst tussen vzw Comon! en de deelnemer.
Bij vragen en opmerkingen, is de organisatie bereikbaar op comon@comon.be of 0494274811.

