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1.

Evenement organisatie

De Marathon Via Belgica wordt georganiseerd door Foras Events. Foras Events is een maatschappelijk
betrokken non-profit organisatie die zich richt op zowel groot- als kleinschalige sport- &
cultuurevenementen. Onze stichting is gebouwd op verschillende pijlers die het sterke fundament
bieden en de identiteit weergeven van de door ons georganiseerde evenementen te weten: beleving,
breedtesport, maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en kwaliteit boven kwantiteit. Dit
document is een onderdeel van het contract tussen deelnemer en organisator en is geschreven op
basis van normale omstandigheden. Het kan op ieder moment aangevuld of aangepast worden
(bijvoorbeeld gedurende de Covid-19 pandemie), deze zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemers
gecommuniceerd worden.

2.

De wedstrijd

De Marathon Via Belgica is een marathon waarbij een deelnemer alleen of in een estafette team van
twee of vier lopers kan deelnemen. De wedstrijd moet binnen het vastgestelde tijdslimiet volbracht
worden.

2.1.

Route

De route van de Marathon Via Belgica start in Landgraaf (Rimburg) en eindigt in Maastricht:
* Rimburg * Heerlen * Voerendaal * Valkenburg * Maastricht
De correcte route dient te worden gelopen om in de uitslagen opgenomen te worden.

2.2.

Starttijd/ programma

8.30-9.00 uur:
10.00 uur:
13.30 uur:
16.00 uur:

2.3.

Busvervoer vanuit Maastricht naar de start in Rimburg.
Start marathon alle deelnemers
Prijsuitreiking
Finish laatste loper

Startvakken

Op basis van de verwachte finishtijd worden deelnemers ingedeeld in een bepaald startvak.
Startvak A:
< 3.00 uur
Voor startvak A dient een marathontijd van 3.00 uur of minder te zijn gelopen in de
laatste 48 maanden voor de wedstrijd. De organisatie behoudt zich het recht om de
loper te vragen bewijs hiervoor aan te leveren.
Startvak B:
3.00-3.30 uur
Startvak C:
3.30- 4.15 uur
Startvak D:
4.15-5.00 uur
Startvak E:
> 5.00 uur
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2.4.

Tijdslimiet

De marathon dient binnen 6 uur volbracht te zijn, deelnemers moeten uiterlijk 16:00 uur gefinisht zijn
in Maastricht. Op de route zullen op verschillende punten zijn waarop tijdslimieten gelden.
Wordt een tijdslimiet niet gehaald wordt een deelnemer uit de wedstrijd gehaald. De deelnemer is
verplicht zich te houden aan het besluit van de organisatie en zal de wedstrijd moeten verlaten.
De deelnemer mag de wedstrijd niet vervolgen over het MVB parcours, aangezien de verkeersregelaars
na die tijd niet meer aanwezig zijn en de route deels over de openbare weg loopt. Tevens zullen de
verzorgingsposten worden gesloten na het verstrijken van de limiettijden. Op een later moment, ruim
voor de wedstrijd, zullen de limietpunten van de route worden gecommuniceerd op de website.

2.5.

Uit de wedstrijd stappen

Wanneer een deelnemer op eigen initiatief de wedstrijd verlaat, dient deze zelf voor transport naar de
finish of andere locatie te zorgen.

2.6.

Deelnemersvoorwaarden

Voor de marathon worden de adviezen van de atletiekunie aangehouden wat betreft de minimale
leeftijden per afstand.
 Solo lopers:
minimaal 20 jaar op de dag van de wedstrijd
 Duo lopers:
minimaal 18 jaar op de dag van de wedstrijd
 Quattro lopers: minimaal 16 jaar op de dag van de wedstrijd
Voor de wedstrijd is verder een goede lichamelijke conditie noodzakelijk. De organisatie behoudt zich
het recht een deelnemer uit de wedstrijd te halen als deze denkt dat het onverantwoord is op deel te
nemen/ verder te gaan.

2.7.

Beschikbaarheid startbewijzen

Er zijn in totaal startnummers voor 1000 deelnemers beschikbaar voor de eerste editie. Hiervan
kunnen maximaal 100 duo’s deelnemen (200 lopers) en 50 quattro’s (200 lopers). De organisatie
behoudt zich het recht meer deelnemers toe te laten indien dit de kwaliteit en veiligheid van het
evenement niet schaadt.

3.

Inschrijven

Inschrijven vindt plaats via www.marathonviabelgica.nl. Bij inschrijving gaat de deelnemer
automatisch akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in het wedstrijdreglement. Inschrijven
kan zolang er startnummers beschikbaar zijn, maximaal tot twee weken voor de wedstrijd.

3.1.

Inschrijfkosten

Solo marathon
€ 42,20*
eerste 100 deelnemers
€ 50,00*
t/m 29 Januari 2022
€ 60,00*
t/m 15 Mei 2022
* excl. Inschrijfkosten SQM Time
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Duo-estafette team
€ 60,00*
t/m 29 Januari 2022
€75,00*
t/m 15 Mei 2022
* excl. Inschrijfkosten SQM Time
Quattro-estafette team
€ 100,00*
t/m 29 Januari 2022
€ 120,00*
t/m 15 Mei 2022
* excl. Inschrijfkosten SQM Time
Bedrijventeam
Strijd voor je bedrijf met een team van maximaal 8 lopers waarvan maximaal 4 solo marathon-lopers.
€ 420,-*
t/m 15 Mei 2022
* excl. Inschrijfkosten SQM Time

3.2.

Overdragen van startnummers

Zolang de inschrijving geopend is kunnen startnummers worden overgedragen door in het SQM Timeprofiel de deelnemer aan te passen. Als de inschrijving gesloten is, kan een startnummer niet meer
worden overdragen.

3.3.

Afstanden

Deelname kan individueel, hierbij loopt de deelnemer de gehele afstand van 42,195km. Wanneer men
in duo estafette loopt, loopt iedere deelnemer de afstand van 21,097km. De loopafstanden van de
quattro estafette variëren van 9,5 tot 12 km.

3.4.

Annuleren

Inschrijvingen zijn definitief en kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan een startnummer worden
overgedragen aan een andere deelnemer, zie punt 3.2.

4.

Verzorging
4.1. Verzorgingsposten

Het overzicht van de verzorgingsposten volgt op een later moment, ruim voor aanvang van de
wedstrijd. De verzorgingsposten zijn minimaal voorzien van water voor alle deelnemers die passeren
binnen de gestelde tijdslimieten. Op de routekaart zijn de verzorgingsposten ingetekend. Bij de finish
is tevens een uitgebreide verzorgingspost aanwezig. Naast de vaste verzorgingspunten op de route
wordt aangeraden water en sportvoeding/gelletjes e.d. mee te nemen. Met name bij warm weer is
het zelf meenemen van water aan te raden.

4.2.

Medische ondersteuning

Op de route is voldoende medische ondersteuning aanwezig, deze wordt verzorgd door Stichting
Sportdokters. Deze organisatie heeft als doel het op verantwoorde wijze medisch organiseren,
coördineren en ondersteunen van sportevenementen. De stichting werkt volgens een voor de MVB
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persoonlijk opgesteld medisch draaiboek. Medische ondersteuningspunten staan ingetekend op het
routeplan.

4.3.

Routemarkering en verkeersregelaars

De gehele route wordt uitgezet en zal duidelijk gemarkeerd worden voor de deelnemers. Op kritieke
punten zal een verkeersregelaar aanwezig zijn en waar nodig de weg wijzen. De aanwezigheid van
verkeersregelaars worden van tevoren vastgesteld en ingetekend op de routekaart.

5.

Materiaaladvies

De marathon kan op straatschoenen gelopen worden. De route bestaat voor 90% uit asfalt. Bij slecht
weer (modderige paden) kan ook voor trailschoenen gekozen worden.

6.

Startnummeruitgifte

Deelnemers ontvangen het startnummer met geïntegreerde chip voor de tijdmeting voorafgaande aan
de wedstrijd. Deze hoeft na de finish niet ingeleverd te worden. Het startnummer moet gedurende de
marathon zichtbaar op de borst of aan een startnummerband gedragen worden. Het startnummer
wordt geleverd met een bagage label en een dropbag label voor een tas en/of dropbag. Informatie
over ophalen of opsturen van startnummers volgt later, maar zal ruim voor de wedstrijd bekend
gemaakt worden.

7.

Covid reglement

Het Covid beleid zal aan de hand van de dan geldende regels worden afgestemd en zal voor aanvang
van de wedstrijd duidelijk gecommuniceerd worden naar de deelnemers en andere betrokkenen zoals
toeschouwers. Men dient rekening te houden met regels omtrent Covid zoals:
- Bij klachten/ziekteverschijnselen is deelname verboden
- Mondkapjesgebruik in het startvak
- Aangepaste finishzone

8.

Diskwalificatie

Leden van de wedstrijdorganisatie en personen die door de organisatie hiervoor zijn aangewezen zijn
geautoriseerd om deelnemers uit de wedstrijd te halen indien er sprake is van bijvoorbeeld:
 Grensoverschrijdend en/of respectloos gedrag naar anderen
 Valsspelen zoals startnummers omwisselen
 Het niet opvolgen van de instructies van de wedstrijdleiding, wedstrijdbegeleiders, leden van
de medische staff en verkeersbegeleiders
 Lopers die vergezeld worden door een hond
 Het achterlaten van afval buiten de aangegeven verzorgingsposten
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 Overig gedrag welke als grensoverschrijdend en/of respectloos wordt ervaren door de
wedstrijdorganisatie

9.

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook
genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe
gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten
gevolge van letsel of overlijden. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte,
veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

10.

Anti doping

Het Internationale Dopingsreglement wordt gehanteerd, enige vorm van doping is niet toegestaan bij
dit evenement. Deelnemers kunnen gecontroleerd worden op het gebruik van doping, tijdens en na
de wedstrijd.

11.

Klachten

Klachten ten aanzien van het evenement kunnen gemaild worden naar: info@marathonviabelgica.nl.

12.

Route aanpassingen en wedstrijd annulering

Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe lijden dat de route door de organisatie moet worden
aangepast. Het aanpassen van verzorgingsposten en limietmetingen vallen hier ook onder. Bij het
aanpassen van de route is geen sprake van teruggave inschrijfgeld of een andere vorm van
tegemoetkoming in de kosten.
De organisatie behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren vanuit veiligheidsoverwegingen.
Bij annulering vanuit de wedstrijdorganisatie vὸὸr 1 februari 2022 wordt het volledige inschrijfgeld
teruggestort aan de deelnemers, m.u.v. de inschrijfkosten van SQM Time.

13.

Hitteplan

In geval van verwachte warmte op de wedstrijddag behoudt de organisatie het recht de marathon de
starttijd een uur te vervroegen, afhankelijk van de situatie. Ook kan de organisatie besluiten tot
annuleren van het evenement, wanneer de veiligheid t.g.v. niet meer gegarandeerd kan worden. Bij
verwachte warmte zal er extra water beschikbaar zijn op de route. Deelnemers zullen bij verwachte
warmte van tevoren op de hoogte gesteld worden en zullen tips krijgen hoe hier mee om te gaan (meer
drinken, rustiger lopen e.d.)
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14.

Fotorechten

Tijdens het evenement kunnen foto’s gemaakt worden van de deelnemers, die door de organisatie
gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden.

15.

AVG

Bij inschrijving voor een van de afstanden aan de Marathon Via Belgica of wanneer je om een andere
reden persoonsgegevens aan de organisatie van dit evenement verstrekt, geef je toestemming om je
persoonsgegevens te verwerken met als doel het versturen van uitnodigingen en informatie over
diensten en activiteiten van de organisatie en een correcte uitvoering van het evenement.
Verder geeft u ons bij inschrijving toestemming om foto’s die genomen worden tijdens het evenement
op onze website en social media te publiceren. Geef je hier geen toestemming voor of wil je deze
toestemming op een later moment intrekken, verzoeken wij je om dit per email aan ons kenbaar te
maken.
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