REGLEMENT “MINIROPARUN 2021” – 23 MEI
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1.

Algemeenheden
a. Algemeen idee
De ”MINIROPARUN” is een loopevenement in de regio Dendermonde, Zele,
Hamme, Waasmunster, Lokeren en Berlare waarbij 1 ploeg bestaat uit 2
groepen van drie of vier lopers begeleid door 1 of 2 fietsers. Deze twee
groepen lossen elkaar af na elke ronde. De ploegen lopen in estafette
TWEE of VIER ronden van +/- 50 km.. Een belangrijk doel is sponsorgelden bij
elkaar te krijgen om de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten te verbeteren.
b.

Inschrijving
(1) Inschrijven
kan
alleen
met
een
volledig
ingevuld
inschrijvingsformulier via www.miniroparun.be.
(2) Voorinschrijving verplicht : deelnemen kan via voorinschrijving tot
en met 10 mei 2021 vanaf 1 50€ voor een p l o e g (de p l o e g e n
mogen zich steeds laten sponsoren voor meer dan 150€, bvb
sponsoring per km met naamkeuze sponsor. Het inschrijvingsgeld
moet voor 10 mei betaald zijn via overschrijving op
rekeningnummer G e m e e n t e Z e l e :
BE1 5 0 9 1 0 0 0 3 3 9 6 3 0 met vermelding miniroparun + naam van
de ploeg

(3)

(4)
(5)
(6)

Enkel p l o e g e n waarvan het deelnemingsgeld werd ontvangen
zullen op de website en facebookevenement van de gemeente
verschijnen.
Geen daginschrijvingen mogelijk
In elke ploeg moeten zich minstens 2 meerderjarige personen
bevinden (loper of fietser).
Individuelen of kleinere teams kunnen zich inschrijven om een
volledige ploeg te vormen met andere kleine ploegen aan € 15 per
persoon. Dit op basis van de opgegeven gemiddelde snelheid.

c.

Het parcours
(1) De estafette loopt over een parcours van TWEE of VIER ronden
van +/- 50 km.
(2) Elke ploeg start en komt aan in zijn gemeente/stad van inschrijving
Er is een startplaats in ZELE, HAMME, WAASMUNSTER en
BERLARE.
(3) Het parcours wordt beschreven aan de hand van een routeboek.
Het zijn de begeleidende fietsers die aan de hand van dit routeboek
de lopers op het juiste parcours dienen te sturen. Elke ploeg is dan
ook verplicht om zich door minstens één fietser op het parcours te
laten begeleiden.
(4) Indien er, om onverwachte reden, omleidingen zijn, worden die door
de organisatie met pijlen aangegeven.
(5) Een week voor de estafette zal het routeboek onder elektronische
vorm beschikbaar zijn op www.miniroparun.be

d.

Verkeersregels
(1) De estafetteloop heeft plaats op de openbare weg. Gedurende de
ganse loop zijn de verkeersregels van toepassing.
(2) De aanwijzingen van
de
verkeersregelaars op gevaarlijke
punten dienen te worden opgevolgd.

2.

e.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Organisatie
(1) De organisatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade
ontstaan of toegebracht door een deelnemer aan de miniroparun.
(2) Indien een ploeg zich niet houdt aan het reglement van de
organisatie, kan het door de organisatie uitgesloten worden. Er
zullen steeds controlerende motards op het parcours zijn.
(3) Elke gemeente/stad zorgt voor een assistentie of pechteam. De
teams kunnen beroep doen op deze dienst door te telefoneren naar
0476/64.43.24
(4) Waar het reglement niet in voorziet beslist de organisatie.

f.

Einduitslag
(1) De prestaties van de ploegen worden nauwkeurig geregistreerd en
weergegeven. Evenwel is het GEEN wedstrijd en zal er dus geen
podium zijn.
(2) Voor elke deelnemer is er een herinnering en/of T-shirt van de
organisatie.

Startprocedure miniroparun
a.

De startzone (en wisselzone) wordt in Zele gepland aan sporthal de
Klodde, in Hamme te Sint-Anna - Kerkplein, in Berlare aan de festivaria en
in Waasmunster, Vierschaar aan het gemeentehuis.
Indien de coronamaatregelen het vereisen zal volgende procedure worden
toegepast:

b.

In de buurt van de start zal een afzonderlijke verzamelparking worden
voorzien voor de fietsen van de begeleiders.

c.

Vooropgestelde timing deelname aan 4 ronden of totaal 200 km :
(1)
06:00
(2) uur : start ploegen aan tempo 11km/u
A= 23:55u
06:30
(3) uur : start ploegen aan tempo 12km/u
07:00
u(4) uur :00
: start
Hr ploegen aan tempo 13km/u
07:30
(5) uur : start ploegen aan tempo 14km/u

A= 23:30u
A= 23:00u
A= 22:30u

08:00
(6) uur UUUr
: start ploegen aan tempo 15km/u
A= 22:00u
08:30
(7) uur : start ploegen aan tempo 16km/u
A= 21.30u
011km/ufietsers en niet startende lopers vertrekken naar
(8)
eeeerste aflossingspuntlaatste briefing van de teams (35
Om organisatorische en veiligheidsredenen
is de aankomst voorzien om middernacht
km)
Ploegen of groepen of individuele inschrijvers die een gemiddelde van 11km/u niet halen maar toch de
uitdaging van 4 ronden willen aangaan kunnen een ploeg vormen met snellere lopers. De organisatie wil
daar graag bij helpen. Indien dit niet kan raden wij aan in te schrijven voor deelname aan 2 ronden

d.

Vooropgestelde timing deelname aan 2 ronden of totaal 100 km :
(1)
10:00
(2) uur : start ploegen aan tempo 9km/u
A= 21:00u
11:00
u(4) uur :00
: start
Hr ploegen aan tempo 10km/u
A= 21:00u
11:30
(2) uur : start ploegen aan tempo 11km/u
12:00
(3) uur : start ploegen aan tempo 12km/u

A= 20:30u
A= 20:30u

12:30
u(4) uur :00
: start
Hr ploegen aan tempo 13km/u
13:00
(5) uur : start ploegen aan tempo 14km/u

A= 20:00u
A= 20:00u

13:00
(6) uur UUUr
: start ploegen aan tempo 15km/u
A= 19:30u
13:30
(7) uur : start ploegen aan tempo 16km/u
A= 19.30u
011km/ufietsers en niet startende lopers vertrekken naar
(6)
eeeerste aflossingspuntlaatste briefing van de teams (35
(7)
km)

De timing is opgesteld om een al te hoge samenkomst te vermijden wegens corona. Als de
omstandigheden fel wijzigen kan de timing nog worden herzien;

3.

Miniroparunreglement lopers en fietsers
a.

b.

c.
d.

d.

e.

Wat is een ploeg? (zoals ook van toepassing in de ROPARUN)
(1) Een ploeg moet bestaan uit 2 groepen.
(2) Telkens na het afleggen van één ronde (50 km) geeft de ene groep de
chip door aan de andere groep van de ploeg.
Maximum / minimum aantal lopers en fietsers per groep
(1) Een groep moet uit minimaal 3 en maximaal 4 lopers bestaan.
(2) Een groep moet uit minimaal 1 meerderjarige begeleidende fietser
bestaan. Maximum 2.
(3) Als er tijdens de e s t a f e t t e een loper geblesseerd raakt en
de wedstrijd moet stoppen, mag er geen reserve loper ingezet
worden en moet men met de resterende lopers verder
Wisselen van wedstrijdlopers
Het is onbeperkt toegestaan om van loper te wisselen.
Wijze van deelnemen aan de wedstrijd
(1) Elke p l o e g moet altijd (minstens) 1 loper lopend op
het parcours hebben.
(2) Het wisselen van loper gebeurt door het doorgeven van de fiets van
de vorige loper.
Dragen wedstrijdnummer lopers
De loper moet zijn wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar aan de voorkant
dragen.
Dragen wedstrijdnummer door begeleiders op de fiets
De fietsers moeten het wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar aan de
achterzijde dragen.

4.

f.

Begeleiding door fietsers
(1) De begeleidende fietser(s) bevind(t)(en) zich altijd vóór en bij een
tweede begeleidende fietser ook één achteraan .
(2) De begeleiding mag geen gevaar of hinder veroorzaken voor het
overige verkeer.

g.

Zichtbaarheid van lopers en fietsers
De lopers en fietsers moeten voor en achter sterke verlichting hebben. De
begeleiders op de fiets moeten ook een fluorescerend jasje dragen.

h.

Van het parcours afraken
Indien men van het parcours is afgeraakt, moet men via dezelfde weg,
lopend naar het parcours terugkeren.

i.

Plaats loper op het parcours
(1) De loper volgt in principe het fietspad aan de rechterzijde van de
rijbaan.
(2) Bij afwezigheid van een fietspad, loopt de loper aan de uiterste
rechterzijde van de rijbaan.
(3) Indien er aan de linkerzijde van de rijbaan een fietspad is waarop de
lopers veilig en zonder hinder kunnen lopen, wordt aangeraden dit
fietspad te volgen.

j.

Plaats fietser op het parcours
(1) De fietser volgt in principe het verplichte fietspad.
(2) Bij afwezigheid van een fietspad, rijdt de fietser aan de rechterzijde
van de rijbaan.

Overige
a.

Bevoorrading
Alle ploegen voorzien in eigen noden.

b.

Afval
Langs het parcours zullen er ter hoogte van de start vuilbakken
aanwezig zijn om het afval te deponeren. Een ploeg dat afval langs de
weg gooit wordt onmiddellijk uitgesloten uit de wedstrijd.

c.

Bijkomende informatie
Informatie kan worden bekomen via evenementen@zele.be

