	
  

XTERRA NORDIC Swimrun reglement
1. Generelt
Forudsætninger for at deltage i XTERRA Swimrun Denmark:
1.1. For at kunne deltage i XTERRA Swimrun Danmark skal du være et hold
bestående af to personer, hvor hver deltager er mindst 18 år gammel og kan
svømme.
1.2. Refundering af startgebyr sker i henhold til XTERRA NORDICs regler herom
(læs dem her).
1.3. Det er tilladt at ændre i deltagerne på dit hold indtil 10 dage først race start.
2. Ruten
Henstillinger omkring ruten:
2.1. Ruten er tydeligt markeret fra start til slut og det er ikke tilladt bevidst at
afvige fra ruten.
2.2. Deltagerne har selv ansvaret for at finde vej på den markerede rute.
2.3. Deltagerne, der ikke følger den markerede rute, vil blive diskvalificeret.
3. Udstyr
3.1. Holdet har ansvaret for selv at bære alt medbragt udstyr fra start til slut.
3.2. Holdet skal medbringe det udleveret udstyr fra XTERRA NORDIC fra start til
slut.
3.3. Hvis et hold modtager eller efterlader udstyr undervejs, vil holdet blive
diskvalificeret.
3.4. Inden løbet vil der være et obligatorisk udstyrstjek, som skal bestås for at
stille op til start.
Obligatorisk udstyr som skal medbringes gennem hele løbet:
3.5. Atleter har selv ansvaret for at medbringe:
– 2 x fløjter
– 2 x våddragter egnet til vandtemperatur
– Førstehjælpsudstyr
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3.6. Følgende udstyr leveres af XTERRA NORDIC:
– 2 x Badehætter
– 2 x Race Jerseys
3.7. Det er tilladt at benytte pool buoy og hand paddles. Det er ikke tilladt at
bruge andre hjælpemidler såsom svømmefødder.
4. Timing
4.1. Der er ikke cut-off. Alle hold som gennemføre får en tid.
4.2. Der vil blive taget tider ved hvert depot gennem Sportstiming, så man hele
tiden kan følge med i, hvor langt deltagerne er.
5. Deltageransvar
Generelt:
5.1. Deltagerne skal kende alle regler før start og følge alle regler undervejs.
5.2. Deltagerne skal respektere andre deltagere, organisation, tilskuere og de
mennesker der bor i og omkring ruten.
5.3. Deltagerne er forpligtet til at hjælpe andre deltagere/hold i tilfælde af en
nødsituation.
Under løbet:
5.4. Deltagerne deltager på eget ansvar og kan ikke holde XTERRA
NORDIC ansvarlig for ulykke under og efter løbet.
5.5. Et hold der udgår, indberetter dette så hurtigt som muligt til frivillige på
ruten eller til stævneleder.
5.6. Det er ikke tilladt at smide affald i naturen og på ruten. Sker dette bliver
holdet diskvalificeret.
6. Protester
6.1. En protest skal afgives skriftligt til stævneleder inden for en time efter
konkurrencen er slut. Konkurrencen slutter når sidste deltager er i mål.
6.2. En protest skal indeholde:
– Tid og placering
– Holdnummer og underskrifter fra begge holdmedlemmer
– Evt. holdnummeret på det hold som protesten henvender sig mod.
– Årsagen til protest
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6.3. En protest, der ikke fylder kriterierne i punkt 6.2. bliver ignoreret.
6.4. Afgørelsen vil blive truffet hurtigst muligt efter stævnet af stævneledelsen.
7. Sikkerhed
7.1. De to medlemmer af hvert hold skal bevæge sig sammen på hele turen og
må ikke være mere end 50 meter fra hinanden på land og ikke mere end 10
meter fra hinanden i vand.
7.2. Løbsledelsen har myndighed til at nægte et hold at fortsætte, hvis det
vurderes, at holdet ikke kan fortsætte på grund af træthed, dårlig fysisk tilstand
eller sygdom.
7.3. Der vil være kajakker på vandet og samaritter på land til at hjælpe i tilfælde
af uheld.
8. Medie- og Sponsoreksponering
8.1. Deltagerne giver XTERRA NORDIC/Running26 ret til at bruge billeder og
filmmateriale taget under løbet, til efterfølgende at bruges frit til markedsføring,
pressemateriale, internet, tv og film.
9. Accept af reglerne
9.1. Ved deltagelse i løbet og betaling af deltagergebyret, accepterer hver
deltager reglerne fuldt ud.
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