
Algemene voorwaarden: 
- Start kind-(groot)ouderloop en jeugdloop, vervolg om 12.45 uur en 13.05 uur, op het marktplein van Damme. 
- Start G-run (2 km) (om 13u20), 5 km (om 13u30), 10 km en halve marathon (om 14.00 uur) langs de Damse 
vaart ter hoogte van de molen te Damme (overkant brug). 
- Alle afstanden finishen op het marktplein te Damme ter hoogte van het stadhuis. 
- Deelnemers met gele sticker (startbox) op borstnummer kunnen vooraan in het gereserveerde startvak aan de 
startzone plaatsnemen. 
- Fietsers-begeleiders zijn niet toegelaten wegens verkeersveiligheid met uitzondering voor de G-run en 
deelnemende rolstoelatleten. 
- Kleedruimtes en douches (in tent) in de school 't Dambord in de Speystraat. 
- Bewaakte zone voor sporttassen in de school 't Dambord. Terug van te halen tot 16.50 uur. 
- Elke kilometer is exact aangeduid. 
- Tijdsregistratie aan de hand van borstnummer met chip. Borstnummer moet op borsthoogte worden 
aangebracht. Indien dit niet het geval is dan is tijdsregistratie onzeker en is er geen videocontrole van de 
aankomst mogelijk.  
- Op het parcours liggen meerdere matten voor de tijdsregistratie. Het is belangrijk dat een deelnemer over deze 
matten loopt en niet ernaast. Want indien één registratie ontbreekt heb je geen eindtijd (en sta je niet in de 
uitslag). 
- Geen bevoorrading tijdens de kind-(groot)ouderloop, jeugdloop, G-run en 5km (uitgezonderd bij warm 
weer). Wel bevoorrading (water, sportdrank Aptonia en versnaperingen) aan de finish in de loperszone. 
- Twee bevoorradingsposten langs het parcours van de 10 km. Vijf bevoorradingsposten langs het parcours van 
de halve marathon. Aan de finish bevoorrading (water, sportdrank Aptonia en versnaperingen) in de loperszone. 
- De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, ongeval of schade opgelopen voor, tijdens of na de 
wedstrijd. 
- Iedere loper ontvangt een gelijkwaardige naturaprijs op vertoon van het borstnummer onmiddellijk na aankomst. 
- Wie bij de inschrijving 2 euro heeft bijbetaald voor een medaille kan die eveneens daar ophalen. 
- Podiumhulde laureaten 5 km, 10 km en halve marathon in de benedenzaal van het stadhuis Damme vanaf 
17.00 uur. Er wordt verwacht dat de laureaten aanwezig zijn op de prijsuitreiking, de prijzen worden niet 
nagestuurd. 
- Podiumhulde op basis van nettotijd (exact gelopen tijd). De nettotijd is de tijd die ingaat vanaf het moment dat je 
over de startmat loopt tot de tijd als je over de finishmat loopt. De plaats in de uitslag kan dus verschillen van je 
aankomstplaats in de wedstrijd. 
- Uitslagen op basis van de nettotijd zal je vanaf maandag, 25 april 2022, kunnen 
raadplegen op www.run4you.be  
- Foto’s worden na de wedstrijd online op de facebookpagina geplaatst, met links op www.run4you.be/fotos 
- In geval van een ongeval zijn de deelnemers verzekerd tegen ‘lichamelijke ongevallen’ via Sporta-federatie vzw. 
- Ik ga akkoord dat mijn familienaam, voornaam, leeftijdscategorie, woonplaats, borstnummer en tijd opgenomen 
worden in de beschikbare inschrijvings- en resultatenlijst. 
- Ik verklaar dat ik beschik (na vaccinatie of herstel) / of zal beschikken (na testen) over mijn persoonlijk Covid 
Safe Ticket op zondag 24 april 2022 bij het afhalen van mijn borstnummer indien de regelgeving die op 24/04/22 
van kracht is dit vereist. 
 


