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Wedstrijdreglement Sfinx Ekiden Gent 
 

Inschrijvingen 
 

• Elk team moet vooraf ingeschreven zijn. 

• De deelnemende teams kiezen een eigen teamnaam. Neem je als bedrijf deel, dan is het eerste 
deel van de naam de bedrijfsnaam. 

• Individuele inschrijvingen kunnen niet. Enkel teams met zes deelnemers worden ingeschreven. 

• De minimumleeftijd van de deelnemers is 12 jaar. 
• Een team kan bestaan uit: dames, heren, gemengde teams of sporters met een fysieke beperking. 

• Sporters met een fysieke beperking kunnen deelnemen met een handbike, een aankoppelfiets of 
een wheeler. Het team mag enkel samengesteld zijn uit sporters met een fysieke beperking. 

• Inschrijven kan enkel door het correcte formulier in te vullen op de site www.sfinxekidengent.be 
Inschrijven kan tot en met woensdag 11 maart 2020 (tenzij vroeger volzet).  

• De inschrijving is pas geldig na overschrijving van het correcte bedrag op rekeningnummer 
BE54 0016 5692 4997 met vermelding Sfinx Ekiden Gent + naam van de ploeg. 

• Na ontvangst van het correcte bedrag (via overschrijving) ontvangen de deelnemende teams een 
e-mail ter bevestiging van de inschrijving.  

• De organisatie kan ten allen tijde een stop zetten wat de inschrijvingen betreft om de gezelligheid 
en veiligheid van alle deelnemers te garanderen. 

 
 

Wijzigingen samenstelling teams 
 

• Wijzigingen in de samenstelling van het team kunnen door de ploegkapitein doorgevoerd worden 
via een persoonlijke code die je ontvangt bij inschrijving.  

• Binnen het team kunnen er volgende wijzigingen gebeuren: naam van de deelnemer, volgorde 
van de lopers, keuze afstand.  

• De wijzigingen in een team moeten online gebeuren en kunnen tot en met woensdag 
11 maart 2020. 

 
 

Annuleringsvoorwaarden 
 
• Alleen bij schriftelijke annulering vóór 1 maart 2020 kan een terugbetaling plaatsvinden. Bij 

terugbetaling worden €  10,00 administratiekosten in rekening gebracht.  
• Indien de Sfinx Ekiden Gent door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen terugbetaling 

van het inschrijfgeld plaatsvinden.  
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Loopschema 
 
De totale marathonafstand bedraagt 42,195 km. 
 
Het loopschema ziet er als volgt uit: 
 
 

Loper Afstand Aantal rondes 

Loper 1 5 km 1 ronde 
Loper 2 10 km 2 rondes 
Loper 3 5 km 1 ronde 
Loper 4 10 km 2 rondes 
Loper 5 5 km 1 ronde 
Loper 6 7,195 km 1 ronde + lus van 2,195 km extra 

 
 

Categorieën 
 
De Sfinx Ekiden Gent laat volgende categorieën toe: 
 

• Dames 

• Heren en gemengde teams (vanaf het ogenblik dat een team bestaat uit een verschillend geslacht, 
valt het team onder de categorie gemengde teams) 

• Deelnemers met een fysieke beperking 
 
 

Prijzengeld 
 
Er is in vier categorieën prijzengeld te winnen: 
 

• Dames 

• Heren en gemengde teams 

• Bedrijven 

• Atletiekclubs 
 
Het prijzengeld in de respectievelijke categorieën bedraagt: 
 

• Eerste plaats: 120 euro. 

• Tweede plaats: 90 euro. 

• Derde plaats: 60 euro. 
 
Het prijzengeld kan zowel in cashgeld als in cadeaubonnen geschonken worden. 
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Tasuki 
 

• Bij een Ekiden wordt geen estafettestokje doorgegeven, maar een Tasuki. Een Tasuki is een lint 
dat schuin rond het lichaam wordt gedragen. 

• De Tasuki moet altijd gedragen worden schuin rond het lichaam. Enkel in de aflossingszone mag 
de Tasuki worden doorgegeven.  

• Ploegen die de Tasuki niet of niet op de correcte manier dragen, kunnen door de organisatie 
worden uitgesloten. 

• De Tasuki zal op het evenement zelf overhandigd worden aan de ploegkapitein. 
 
 

Startnummers 
 

• Het startnummer moet op de borst gedragen worden. 

• Het laatste cijfer op het borstnummer geeft de loopvolgorde aan. 

• De zes startnummers worden op het evenement zelf overhandigd aan de ploegkapitein. 
 
 

Elektronische tijdsopname 
 

• De elektronische tijdsopname wordt verzorgd door MyLaps. 

• De elektronische tijdsopname gebeurt via het BibTag systeem. 

• In het startnummer zit een chip verwerkt waarmee de tijd wordt geregistreerd. 

• De tijd wordt automatisch geregistreerd wanneer men over een mat loopt. 

• De zes startnummers worden op het evenement zelf overhandigd aan de ploegkapitein.  

• De startnummers moeten niet teruggegeven worden aan de organisatie. 

• Na het evenement worden alle uitslagen op www.sfinxekidengent.be geplaatst. 
 

Start – wisselzones – finish 
 

• De start wordt gegeven aan de Watersportbaan aan onze centrale locatie ter hoogte van de 
Kanodreef. 

• Ook de wisselzone en finish is ter hoogte van de Kanodreef. 

• De aflossingszone begint net na de finishzone en is een zone van 25 meter waarin de Tasuki kan 
doorgegeven worden aan de volgende loper. 

• Deelnemers die moeten wisselen wachten hun teamgenoten op in de aflossingsbox. Deze is 
ingedeeld in vier zones: een zone voor teamnummer 101 tot 199; een zone voor teamnummer 
200 tot 299, een zone voor teamnummer 300 tot 399 en een zone voor teamnummer 400+ en 
dames. Elk team stelt zich klaar in de juiste zone om het wisselen vlot te laten verlopen. 

• Enkel lopers die moeten wisselen nemen plaats in de aflossingsbox. 

• Deelnemers die een tweede ronde moeten afleggen lopen gewoon over de finish en beginnen 
daar aan hun tweede ronde.  

• De start wordt gegeven om 13.00 u. 

• De teams hebben 4u30 de tijd om hun wedstrijd af te werken.  
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Parcours 
 

• Het parcours is een ronde rond de Watersportbaan in Gent. 

• De deelnemers kunnen kiezen uit Finse piste of asfalt om te lopen. 

• De deelnemers lopen altijd op het voetpad of de Finse piste. 

• Voor de laatste ronde waar de deelnemers een ronde van 7,195 km moeten afleggen, lopen ze 
één ronde langs de Watersportbaan (5 km) en halverwege de ronde maken ze een lus voor de 
resterende 2,195 km. De lus wordt gemaakt over de parking van de Zuiderlaan. 

• Na elke kilometer is er een kilometeraanduiding. 
 
 

Bevoorrading 
 

• De bevoorrading is voorzien op de Zuiderlaan ter hoogte van de Topsporthal. 
 
 

GDPR 
 

• Elke deelnemer gaat akkoord met de privacy wetgeving. Deze kan geraadpleegd worden op onze 
site onder Privacy-wetgeving. 

 
 

Varia 
 

• Elke deelnemer verklaart bij zijn inschrijving in goede gezondheid te verkeren. 

• Elke deelnemer verklaart zich sportief te gedragen. Indien de algemene regels van de fair play 
geschonden worden, dan heeft de organisatie het recht om een deelnemer te diskwalificeren.  

• Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor 
promotionele doeleinden van de Sfinx Ekiden Gent zonder daarvoor vergoeding te claimen.  

• Deelnemen aan de Sfinx Ekiden Gent is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.  

• De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk gemaakte kosten 
wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. 

• Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum vastgelegd worden. 

• De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken van 
persoonlijke eigendommen. 

• Een ploeg die het wedstrijdreglement niet naleeft wordt gediskwalificeerd. 

• Iedere deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van het reglement en aanvaardt deze 
regels. 

 


