Reglement Etappeloop Groningen-Oldenburg
Algemeen
1. De Etappeloop Groningen-Oldenburg is een jaarlijks terugkerende etappeloop, gelopen over een route
tussen Hanze Hogeschool Groningen ( Zernikeplein) en Universiteit Oldenburg.
2. In de even jaren is de start in Groningen, in de oneven jaren is de start in Oldenburg.
3. Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico. De organisatoren, te weten Groningen Atletiek en de
Oldenburger Ruderverein e.V. kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken of de
beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
Organisatie
4. De Etappeloop Groningen-Oldenburg kent de volgende officiële organen: Organisatiecommissie,
Wedstrijdleiding, Tijdwaarnemers en Wedstrijdsecretariaat.
5. De organisatiecommissie is verantwoordelijk voor een goede voorbereiding en uitvoering.
6. De wedstrijdleiding is bevoegd te handelen zoals omschreven in het IAAF reglement.
7. De wedstrijdleider is als enige bevoegd af te wijken van de tevoren vastgestelde starttijden.
8. Het wedstrijdsecretariaat beheert de inschrijving, maakt de startlijsten, registreert de etappe tijden en
maakt de einduitslag. De scheidsrechter dient de uitslagen te controleren en te accorderen. Hij
informeert het wedstrijdsecretariaat over de gemaakte overtredingen.
9.Het wedstrijdsecretariaat registreert de protesten. De beslissing wordt genomen door de scheidsrechter.
10. De etappetijden worden handmatig opgenomen door officiële tijdwaar nemers. Na de finish van de
laatste deelnemer, in elk geval aan het eind van de tijdlimiet, worden de etappe klassering en de etappe
tijden bekend gemaakt op de website www.grolloop.nl (onder voorbehoud i.v.m. mogelijke
overtredingen).
11. In alle gevallen waarin dit reglement en het reglement van de IAAF niet voorzien, beslist de
wedstrijdleider.
De route
12. De Etappeloop Groningen-Oldenburg bestaat uit 10 etappes. De etappeplaatsen worden jaarlijks
vastgesteld.
13. In elke etappeplaats wordt opnieuw gestart. De starttijden zijn vastgesteld en hiervan wordt niet
afgeweken. De wedstrijdleider is echter bevoegd om de starttijd aan te passen.
14. De eerste loper wordt voorafgegaan door een door de organisatie aangewezen begeleider.
15. Er zijn aparte routes voor de lopers en voor auto’s/bussen. I.v.m. de veiligheid en de aard van het
parcours is het gebruik van volgauto’s (coaching, etc.) op het lopersparcours niet toegestaan. Bij
overtredingen: zie 39 en 40D. De lopers moeten worden begeleid door slechts 1 fietser. De routes
worden beschreven op de website van de organisatie.
16. Het parcours wordt aangegeven met richtingborden en andere kenmerken. De lopers en begeleidende
fietsers mogen, zonder toestemming van de wedstrijdleider, niet afwijken van het parcours.
17. Optioneel is de inzet van bussen voor het vervoer van deelnemers. Indien van toepassing zal de
organisatie de deelnemende teams informeren en bekend maken via de website: www.grolloop.nl

Veiligheid
18. De Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de
Straszenverkehrsordnung zijn tijdens de race onder alle omstandigheden van kracht.
19. Instructies van politie en van medewerkers van de Etappeloop Groningen-Oldenburg moeten direct
en stipt opgevolgd worden.
20. De lopers moeten, tenzij anders aangegeven, rechts van de weg lopen en moeten worden begeleid
door slechts 1 fietser (zorgt o.a. voor veiligheid en verzorging van de loper).

21. De fiets dient aan de wettelijke normen te voldoen.
22. De fietser is verplicht de door de organisatie verstrekte veiligheidshes ten alle tijden te dragen.
23. De teamleider heeft een GSM. De teamleider is verantwoordelijk voor de communicatie met zijn
team en de begeleidende fietser en de wedstrijdleiding.
24. Bij ongevallen en/of ernstige verwondingen moet de teamleider direct contact opnemen met de
troubleshooter van de Etappeloop Groningen-Oldenburg. De troubleshooter zal vervolgens contact
opnemen met de wedstrijdleider en/of het Rode Kruis. De organisatie stelt een hiervoor GSM lijst ter
beschikking aan teamleiders.
25. Indien een loper na de limiettijd dreigt te finishen, moet de teamleider de troubleshooter informeren.
De troubleshooter beoordeelt of hulp vanuit de organisatie gewenst is.
26. Als een teamleider, loper of fietser de instructies van politie of medewerkers niet opvolgt kan de
scheidsrechter tot diskwalificatie van de betreffende loper overgaan.
Wedstrijdbepalingen
27. Een team bestaat uit 10 lopers (M/V). De lopers dienen op de dag van de wedstrijd 16 jaar of ouder
te zijn. De lopers dienen op de dag van de wedstrijd 16 jaar of ouder te zijn. Elk team heeft een
teamleider.
28. Inschrijving: zie website www.grolloop.nl
29. Lopers mogen slechts voor 1 team uitkomen en mogen slechts 1 etappe lopen.
30. Het is niet toegestaan zich anders dan lopend voort te bewegen
31. Elke loper moet worden begeleid door slechts 1 fietser. Taken: Veiligheid en verzorging. Het team
dient zelf voor fiets en fietser te zorgen. Als een loper de limiettijd overschrijdt, wordt voor de volgende
loper door de organisatie een fiets ter beschikking gesteld. Het team dient voor een fietser te zorgen. De
teamleider is verantwoordelijk voor het nabrengen van het veiligheidshes.
32. Elk team heeft een nummer. Elke loper heeft 2 startnummers (rug en borst). Team 1 heeft
startnummer 1A (loper van de eerste etappe), start nummer 1B (loper van de 2e etappe) t/m 1I. Team 2
heeft startnummer 2A, 2 B t/m 2 I, enz.,enz.
33. De starttijden van de etappes zijn tevoren vastgesteld. De volgende loper gaat van start, ook als de
vorige loper nog niet gefinisht is
34. De limiettijd van alle etappes is 2uur.
35. De looptijd van een etappe is de tijd tussen de start en de finish in de volgende etappeplaats. De
looptijd mag de limiettijd niet overschrijden.
36. Bij overschrijding van de limiettijd krijgt het team als looptijd de limiettijd toegewezen.
37. De eindtijd wordt bepaald door optelling van de looptijden.
38. Tijd die verloren gaat door wachten voor een drukke weg of wachten voor gesloten spoorbomen etc.
wordt niet gecompenseerd.
39. Teams die een overtreding hebben begaan worden uitgesloten van het klassement. Er wordt wel een
buiten mededinging klassement opgemaakt met vermelding van de aard van de overtreding.
40. Codering overtredingen:
A Anders dan lopend voortbewogen
L Limiettijd overschreden
M Medische oorzaak
O Etappe opgesplitst
E Twee of meer etappes gelopen
T In ander team meegelopen
P Afwijken van het parcours
D Diskwalificatie loper om andere dan hier genoemde redenen

