35. MARATONA DLES DOLOMITES - ENEL
REGLEMENT
(tekst alleen geldig voor deelnemers die niet-ingezetenen in Italië zijn.)

1 Datum: Zondag, 3 juli 2022
2 Ontmoetingsplaats-start: in La Villa – Alta Badia – Dolomieten (BZ) vanaf 5.30 uur tot 6.15 uur (tijd
waarop de startopstelling gesloten wordt).
3 Startvolgorde: (let op afgesloten wegen!) De groepen zullen als volgt ingedeeld worden (de tijden zijn
gebaseerd op de edities van 2017, 2018, 2019 en 2021):
1) Groep A 6,30 uur
138 km D minder dan 7,00 uur / H minder dan 5,20 uur Inschrijvings Platinum en Crystal
106 km D minder dan 5,00 uur / H minder dan 3,45 uur
2) Daarop volgende Groep B
138 km H minder dan 6 uur
106 km H minder dan 4,30 uur

Alle dames die niet in de 1e groep vallen.
Inschrijvings Gold.

3) Daarop volgende Groep C op 1 minuut van de vorige groep
138 km H minder dan 8 uur
106 km H minder dan 6 uur

Niet verlote inschrijvingen: arrangementen, trouwe
deelnemers (behalve degenen die aanspraak maken
op een vorige groep)

4) Daarop volgende Groep D op 1 minuut van de vorige groep
Degenen die niet binnen de hierboven genoemde
tijdslimieten vallen.
D = Dames

Niet verlote inschrijvingen: arrangementen,
afmeldingen 2021 (behalve degenen die aanspraak
maken op een vorige groep)

H = Heren

De wielrenners die in een vorige groep dan de toegewezen groep starten zullen gediskwalificeerd worden.
4 Parcours: De Marathon 2022 bestaat uit drie verschillende parcours: Iedere deelnemer mag kiezen welk
parcours hij of zij voor zichzelf het meest geschikt acht en deze keuze kan tijdens de wedstrijd door de
deelnemer zelf naar eigen onbetwistbaar inzicht gemaakt worden.
5 Deelname:
De marathon is open voor ruiters vanaf 19 (negentien) jaar, zowel dames als heren.
In overeenstemming met de Norme Attuative van de FCI (Italiaanse Fietsfederatie) worden Professional,
Elite (mannen en vrouwen) en Onder-23 uitsluitend toegelaten voor promotionele doeleinden op voorwaarde
dat hun sportvereniging toestemming verleent dat aan de jury moet worden getoond en dat het
organisatiecomité hen uitnodigt, en mogen ze op geen enkele wijze aan het klassement deelnemen. Volgens
de Norme Attuative van 04 februari 2022 mogen atleten die lid waren van de categorieën Professional, Elite,
Onder-23, Vrouwen Elite, Vrouwen-Onder-23 gedurende de twee jaar die volgen op hun laatste
lidmaatschap in de categorie, deelnemen als ze op dit moment ingeschreven zijn als amateurwielrenners,
maar zijn uitgesloten van de klassementen van de categorie. Ze mogen alleen opgenomen worden in de
absolute categorie.
Het evenement is op uitnodiging en het Organisatiecomité kan op elk moment en naar eigen onbetwistbaar
oordeel beslissen een inschrijving al dan niet te accepteren of een ingeschrevene van het evenement uit te
sluiten wanneer deze het imago van het evenement op de een of andere manier kan schaden. Er zullen
geen registraties aanvaard worden van deelnemers die door de sportrechtspraak of de gewone rechtspraak
sancties opgelegd zijn gedurende een periode van meer dan 6 (zes) maandenom redenen die verband
houden met doping. Het aantal inschrijvingen voor de Marathon 2022 is beperkt en moet evenredig tussen
Italië en het buitenland verdeeld worden. Fietsers die zich niet volgens de regels ingeschreven hebben
mogen zich niet bij de groepen voegen, anders worden zij verwijderd. In geval van ongelukken zal er
volgens de wet aangifte tegen hen worden gedaan.

6 Indeling van de inschrijvingsaanvragen:
Aan de Marathon 2022 kunnen 8.000 deelnemers: 1.400 deelnemers door middel van nieuwe lotin, 3.400
overgedragen vanaf 2021, en 3.200 inschrijvingen verdeeld tussen verenigingen waar men lid van is,
rechthebbende deelnemers, officiële Touroperators van de Marathon, inschrijvingen tegen meerprijs
waarvan de opbrengst voor een goed doel gebruikt zal worden en genodigden.
Rechthebbende deelnemers zijn degenen die aan minimaal 15 (vijftien) edities van de Marathon meegedaan
hebben (en voltooid hebben) en die trouwe deelnemers genoemd worden of die in 2021 de afmelding binnen
de voorgeschreven termijnen ingezonden hebben.
De vooringeschrevenen die tijdens de loting van de editie van 2022 niet getrokken zijn en die op de lijst van
de vooringeschrevenen staan maar niet op de lijst van de gelote deelnemers van de edities 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 en de startlijsten van de vier edities 2017, 2018, 2019 en 2021 komen in aanmerking voor
een herkansing.
Bovendien zullen er 100 deelnemers uit de vooraangemelde wielrijders van buiten-Europese nationaliteit
worden geloot.
De 1.400 te verloten plaatsen worden onderverdeeld in enkele aanvragen, cumulatieve aanvragen van 2
(twee) tot 4 (vier) personen en van 5 (vijf) personen en meer, op basis van het percentage van het soort
(enkel, van 2 tot 4 en van 5 en meer) ontvangen aanvragen.
7 Opening van de voorinschrijvingen:
De voorinschrijvingen voor deelname aan de loting zijn mogelijk vanaf 13 oktober tot 3 november 2021. Alle
voorinschrijvingen die vóór of na deze termijn ingediend zijn, worden niet in aanmerking genomen.
De verblijfs- en inschrijvingsarrangementen die verkocht worden via de officiële touroperator Holimites,
zullen via Internet op de website www.holimites.com vanaf 11 oktober 2021 verkocht worden; bezoek voor
meer internationale, officiële touroperators (inclusief contacten) www.maratona.it/en/tour-operator-en
Vanaf 23 november 2021 kunnen er kunnen 194 aanmeldingen tegen meerprijs (waarvan de meerprijs
bestemd is voor een liefdadigheidsplan) on-line gekocht worden op de site www.maratona.it en vanaf 23
maart 2022 nog 194.
8 Voorinschrijving – Wie de voorinschrijving moet doen en hoe:
8.1 Wie de voorinschrijving moet sturen: de voorinschrijving moet door al diegenen verstuurd worden die
zich willen inschrijven met inbegrip van de “trouwe deelnemers” (met uitzondering van de trouwe deelnemers
die zich vooraf hebben voorinschrijved voor de editie van 2021, wiens registratie is overgedragen naar de
editie van 2022) die in ieder geval niet meedoen met de loting. Degenen die de voorinschrijving niet hoeven
te verrichten zijn degenen die een afmelding voor de editie van 2021 gestuurd hebben en degenen die het
verblijfs- en inschrijvingsarrangement of een inschrijving tegen meerprijs kopen.
Degenen die de afmelding voor de editie van 2021 binnen de voorgeschreven termijn hebben ingediend,
ontvangen per e-mail aanwijzingen over hoe vóór 13 april 2022 hun deelname voor de editie van 2022 te
bevestigen.
8.2 Manier van voorinschrijving: De voorinschrijving moet uitsluitend via Internet gedaan worden door het
voorinschrijfformulier op onze website www.maratona.it in te vullen waarbij de gevraagde gegevens die
hieronder aangegeven zijn vermeld moeten worden: naam, achternaam, adres, nationaliteit, geboortedatum,
geslacht, e-mail adres, mobiele telefoon, waarbij het bedrag van 2,00 € betaald moet worden door middel
van creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze afhankelijk van het land.
Er worden geen voorinschrijvingen op papier geaccepteerd.
Het Comité Maratona dles Dolomites behoudt zich de mogelijkheid voor om afzonderlijke
voorinschrijvingen/betalingen te accepteren.
Het is niet mogelijk om meer dan één voorinschrijving voor één persoon te verrichten; als dit wel gedaan
wordt, is de deelname aan de volgende 2 (twee) edities uitgesloten. De loting wordt in de tweede helft van
november 2021 verricht en de gelote deelnemers kunnen vervolgens overgaan tot het in orde maken van de
inschrijving vanaf 1 december 2021 tot 13 april 2022. De lijst van de gelote deelnemers kan de dag na de
loting op onze website geraadpleegd worden.
Voor deelname aan de loting cumulatief over de vorm werd samengesteld voor groepen is nodig om een
enkele gecombineerde betaling te doen. Voor de trekking zal één nummer (dus één mogelijkheid) per groep
gegeven worden.
De cumulatieve voorinschrijving kan ook door deelnemers van andere teams verricht worden terwijl het
latere in orde maken (inschrijving) op basis van het criterium van inschrijving in teamverband gedaan
worden.
Het invullen van de gegevens van de groepen kan op twee manieren gedaan worden:
•
het voorinschrijfformulier voor groepen on-line invullen met de gegevens van elke lid van de groep en
de cumulatieve betaling verrichten;
•
het document in Excel voor de voorinschrijving van groepen volgens de on-line inschrijfprocedure
downloaden, invullen en daarna in de on-line toepassing weer opladen en de cumulatieve betaling
verrichten.
9 Inschrijfgeld: 140,00 € + 10,00 € voor de waarborg van de chip, die bij aankomst na inlevering van de
chip teruggegeven zal worden. De 2,00 € van de voorinschrijving zijn niet inbegrepen in het inschrijfgeld en

zal in geen enkel geval teruggegeven worden of als voorschot aangemerkt worden. Er wordt op
geattendeerd dat de chip 35,00 € kost en dat als de chip niet teruggegeven het verschil van 25,00 € in
rekening gebracht zal worden. Als de chip niet teruggegeven wordt of als de betaling niet voldaan wordt zal
de inschrijving voor het volgende jaaren niet geaccepteerd worden. De chip moet samen met het fietskaartje
waar de chip op bevestigd is weer ingeleverd worden.
In het inschrijfgeld is het volgende inbegrepen: het individuele rugnummer (het voorste kaartje met de chip
moet weer ingeleverd worden), mechanische assistentie tijdens de wedstrijd (reserveonderdelen niet
inbegrepen), bevoorrading onderweg, drankjes en hapjes bij aankomst, shirt van het evenement, gratis
deelname aan diverse initiatieven tijdens de week van de fietser, informatie en classificatie via sms/e-mail.
Het klassement zal bekend gemaakt worden op onze website www.maratona.it waarop het ook mogelijk is
om het diploma van deelname uit te printen.
10 In orde maken van de inschrijving – medische verklaring:
De deelnemers hebben vanaf 1 december 2021 tot 13 april 2022 de tijd om de inschrijving voor het
evenement in orde te maken door de individuele code te gebruiken via mail aan hen medegedeeld zal
worden; als deze termijn niet in acht genomen wordt, verliest men automatisch het recht op deelname.
De inschrijving kan pas voltooid en regulier verricht beschouwd worden, behalve sancties van het FCI
(Italiaanse Fietsfederatie) bij aankomst, nadat het inschrijfgeld volledig voldaan is, en nadat en kopie van het
medische verklaring van lichamelijke geschiktheid fietsen sportactiviteit volgens het Italiaanse Ministeriële
Besluit van 18/02/1982 verzendet is, en nadat de status van de deelnemer op de officiële lijst van de
deelnemers op de website in "ok, complete" veranderd is. Medische certificaten voor andere sporten zoals
triatlon, duatlon, atletiek etc. worden niet geaccepteerd. Deze medische verklaring mag niet ouder zijn dan
een jaar ten opzichte van de datum van het evenement.
Men dient alleen het model van de medisch verklaring dat geldig is voor deelname aan de Italiaanse Gran
Fondo te gebruiken, te downloaden via de link: www.maratona.it/en/mandatory-medical-certificate
De medische verklaring kan mogelijk ook na 13 april 2022 worden verzonden, maar uiterlijk 23 mei 2022 (de
voltooiing/betaling van de registratie moet in elk geval vóór 13 april 2022 worden gedaan).
Als het medische certificaat niet vóór 23 mei 2022 is verzonden, wordt het startnummer niet gegeven, maar
alleen het wedstrijdpakket zonder startnummer. In dit geval kan de deelnemer niet deelnemen aan de
wedstrijd.
Het is op elk gewenst moment mogelijk om de website van de Marathon te raadplegen om te controleren of
de inschrijving al dan niet geaccepteerd is en om de status van de inschrijving te bekijken.
11 Inschrijvingen:
De inschrijvingen mogen uitsluitend on-line gedaan worden via de website www.maratona.it met de
mogelijkheid van betaling per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze afhankelijk van het land.
De betalingskosten, die variëren afhankelijk van de gekozen modus, zijn in de betalingsprocedure vermeld
en zijn voor rekening van de deelnemer.
Elke individueel ingeschreven deelnemer zal vóór 24 juni 2022 per e-mail de coupon op zijn adres
toegestuurd krijgen met het nummer dat aan hem toegekend is dat hij/zij, samen met een geldig origineel
legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs), nodig heeft om in de drie dagen voorafgaande aan
het evenement het materiaal van de Maratona af te halen. Fotokopieën of legitimatiebewijs zijn niet
toegestaan. Ophalen door derden wordt niet aanvaard.
Voor de inschrijving van sportgroepen moet een cumulatieve overschrijving verricht worden waarbij de
reserveringscodes van de in te schrijven afzonderlijke deelnemers vermeld moeten worden.
Het ophalen van de wedstrijdpaketten voor teams is niet mogelijk.
12 Vervanging van de deelname:
Het is pas mogelijk om een deelnemer te vervangen op het moment dat hij de inschrijving in orde gemaakt
heeft en in ieder geval alleen binnen hetzelfde team. Hiervoor worden administratiekosten ter hoogte van
40,00 € in rekening gebracht. De uiterste termijn voor vervangingen is 23 mei 2022. Alle rechtmatig
toegelaten ingeschrevenen zoals trouwe deelnemers, afmeldingen, opnieuw getrokken deelnemers die
tijdens de laatste vijf edities niet geloot waren mogen in geen geval hun plaats aan iemand anders afstaan.
Het overdragen van de inschrijving op een ander persoon sluit de mogelijkheid tot opnieuw inschrijven d.m.v.
andere methoden in hetzelfde jaar uit.
13 Annulering van Deelname:
Indien een ingeschreven deelnemer niet kan deelnemen aan de marathon van 2022, zal de inschrijving NIET
geldig zijn voor de editie van 2023 en zal het betaalde inschrijfgeld NIET worden terugbetaald. Het
wedstrijdpakket wordt niet opgestuurd.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij de online-inschrijving biedt Datasport de
mogelijkheid een verzekering af te sluiten voor de inschrijvingen voor 2022 die in november 2021 bij loting
worden toegewezen.
Meer informatie is beschikbaar via de link maratona.it/insurance

14 Uitdeling van de nummers:
In San Leonardo/Badia – Alta Badia:
• woensdag, 29.06.2022,
vanaf 20.30 tot 22.30 uur
• donderdag, 30.06.2022,
vanaf 20.30 tot 22.30 uur
• vrijdag, 01.07.2022,
vanaf 14.00 tot 19.00 uur
• zaterdag, 02.07.2022,
vanaf 10.00 tot 19.00 uur
Het borstnummer kan enkel persoonlijk afgehaald worden en op vertoon van een origineel en geldig
identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van de deelnemer en na het overhandigen van de
afgedrukte voucher.
Fotokopieën of legitimatiebewijs zijn niet toegestaan. Ophalen door derden wordt niet aanvaard.
15 Maximum tijd:
Corvara in de richting van Campolongo (55 km)
11.30 uur (na 11.30 uur is de deelnemer verplicht om de
finishlijn te passeren)
Cernadoi in de richting van Passo Giau (76 km)
11.45 uur (na 11.45 uur is de deelnemer verplicht om
verder te gaan op het middellange parcour richting Falzarego)
Aankomst: 55 km 13.00 uur
106 km en 138 km 16.15 uur
De tijden zijn geldig voor iedereen onafhankelijk van het vertrekuur.
16 Maximum assistentietijd:
De drankjes en hapjes, de mechanische assistentie en de medische hulp zullen tot de volgende tijden
gegeven worden:
Passo Sella
11.15 uur
Colle S. Lucia
12.15 uur
Passo Campolongo 12.00 uur
Passo Giau
14.00 uur
Passo Gardena
12.15 uur
Passo Falzarego 15.45 uur
De periode van afsluiting van de wegen is bepaald door de verschillende prefecturen en gegarandeerd tot
het langskomen van de bezemwagen.
17 Controles: De automatische controles zijn verplicht zowel bij de start als tijdens de diverse parcours. Wie
eerder start of start zonder de nodige controle op de startstreep zal als niet gestart beschouwd worden en
zal dus niet op de volgorde van aankomst voorkomen.
Onder verwijzing naar het Reglement van het UCI en het FCI, paragraaf 1.3.010 en 12.1.013 bis
technologische fraude, is de wedstrijdjury, met de technische ondersteuning van de organisatie,
geautoriseerd om steekproef- of systematische controles uit te voeren. De niet-conformiteit of de weigering
zich aan de gevraagde technische controles te onderwerpen, zal de onmiddellijke diskwalificatie en de
melding aan de competente instanties tot gevolg hebbe.
18 Individueel klassement:
De klassementen zullen op basis van de rijtijd en niet op basis van de aankomstvolgorde samengesteld
worden, behalve de eerste winnaars, bepaald door de aankomstjury volgens de bepalingen van de richtlijnen
van het FCI.
De officiële prijsuitreiking zal om 15.00 uur in het ijspaleis plaatsvinden en er zal een prijs uitgereikt worden
aan: de absolute eerste 3 (drie) en de eerste in de categorie van het Marathon parcours en het middellange
parcours. De prijzen zullen alleen aan de aanwezigen uitgereikt worden.
Het Sellaronda parcours is voor toerfietsers en hiervoor geldt dus geen prijsuitreiking en geen officieel
klassement.
19 Medische hulp: De medische hulp bestaat uit de aanwezigheid van ambulances met artsen,
verpleegkundig personeel en ondersteuning van de helikopterreddingsbrigade. Eventuele vervoerskosten
naar het ziekenhuis moet door de deelnemer zelf betaald worden.
20 Rijdende en mechanische assistentie: De assistentie van particuliere voertuigen achter de wedstrijd
aan is streng verboden op straffe van diskwalificatie van de deelnemer.
21 Kenmerken van de Marathon: De Maratona dles Dolomites – Enel is een lange afstands-, sport- en
fietsevenement.
22 Klachten: Eventuele klachten moeten binnen de reglementaire termijn bij de jury ingediend worden
onder betaling van de voorgeschreven administratiekosten op basis van de reglementen van het F.C.I.
23 Informatie: Voor informatie: SSD Maratona dles Dolomites - Via Damez n. 34 – I-39036 Badia (BZ), tel.
+39/0471-839536, fax +39/0471-839915, E-mail: info@maratona.it – www.maratona.it
24 Veranderingen: De organisatie behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment veranderingen
aan het reglement aan te brengen.

De website www.maratona.it is het officiële informatieorgaan van het evenement. Alle officiële mededelingen
en eventuele heropeningen van de inschrijvingen zullen dus bekendgemaakt worden op de website.
25 Rechten en plichten van de renners:
25.1 Het nummer inclusief transponder aan het stuur hangen en een rugnummer dragen die verstrekt
worden door de organisatie. De grootte van deze nummers mag niet veranderd worden.
25.2 De goedgekeurde harde helm moet tijdens de hele wedstrijd opgezet worden en vastgemaakt blijven.
25.3 De verkeersregels moeten strikt aangehouden worden.
De hardlopers die aan het einde van de wedstrijd door het voertuig ingehaald zijn, zullen het traject blijven
volgen en hoe dan ook beide nummers behouden maar moeten zich bewust zijn van het feit dat zij geen
enkele bescherming meer hebben omdat de weg waarover zij rijden geopend zal zijn voor het verkeer.
25.4 De mannelijke en vrouwelijke deelnemers die op de eerste drie plaatsen eindigen van het Middellange
parcours en de Marathon van 2021 zijn verplicht, als zij ingeschreven zijn, om de door de organisatie ter
beschikking gestelde “ciüf” (“flora”) trui met de plaatsing van 2021 te dragen.
Aan iedere deelnemer wordt de mogelijkheid gegeven om de naam van de club waar hij lid van is en de
hoofdsponsor met een hoogte en een breedte van maximaal 20 cm op de trui, waar door de organisatie een
persoonlijk tintje aan gegeven kan worden, aan te brengen. Het niet dragen van de trui leidt tot
diskwalificatie van het evenement. De trui moet tijdens de hele wedstrijd goed zichtbaar zijn; eventuele
bedekkingen moeten doorzichtig zijn en moeten zodanig zijn dat de trui zichtbaar blijft. De rest van de
kleding is die van de vereniging.
25.5 De eerste 3 (drie) absolute winnaars van het Marathon- en het Middellange parcours zijn verplicht om
aan de officiële prijsuitreiking die om 15.00 uur plaatsvindt deel te nemen, anders worden zij volgend jaar
van de Maratona dles Dolomites - Enel uitgesloten. Door hun aanwezigheid bij de prijsuitreiking (absoluut en
categorieprijzen) krijgen de eerste 3 (drie) deelnemers automatisch het recht op voorinschrijving en
deelname aan de volgende Maratona, zonder dat zij eerst geloot moeten worden, behalve de
uitsluitingsgevallen volgens het reglement.
25.6 De weg tussen Corvara en La Villa zal om 06.10 uur afgesloten worden voor het verkeer (ook voor
fietsers); de fietsers worden dus verzocht om hier rekening mee te houden. (Wie 15 (vijftien) minuten vóór de
start niet in de startgroep staat zal automatisch opgeschoven worden naar de laatste startgroep).
25.7 Het is verplicht om tijdens de wedstrijd een bandenreparatieset bij zich te hebben. Er wordt geadviseerd
om reservekleding en een regenjack mee te nemen voor het geval het slecht weer is.
26 Diskwalificaties:
26.1 Deelname met het rugnummer van een andere rijder, overhandiging van het rugnummer aan anderen,
start in een vorige groep dan de toegewezen groep of een andere ernstige daad die door de organisatie
geconstateerd wordt leidt tot uitsluiting van het klassement en diskwalificatie van het evenement van twee tot
vijf jaar. In sommige ernstige gevallen kan de diskwalificatie levenslang zijn. De hierboven vermelde
maatregelen zullen door de organisatie genomen worden.
26.2 Er wordt een beroep gedaan op het besef van beschaving van de deelnemers om geen afval langs
wegen te gooien maar het afval in de speciale afvalbakken op de plaatsen waar consumpties gegeven
worden, die gemarkeerd zijn met een start- en eindpunt, te werpen. De deelnemers die voorwerpen van
welke aard dan ook buiten de aangegeven punten weggooien worden volgende 3 jaren van deelname
uitgesloten.
26.3 De organisatie behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen als er tijdens een onsportief
gedrag waargenomen wordt, dat erop gericht is om de aankomstvolgorde van de wedstrijden te vervalsen.
26.4 Het is streng verboden, op straffe van diskwalificatie of uitsluiting, fietsen die uitgerust zijn met een
willekeurige soort ondersteuning of hulp van elektrische en/of elektronische aard te gebruiken. Voor die
deelnemers die deelnemen aan een fiets uitgerust zijn met een willekeurige soort ondersteuning of hulp van
elektrische en/of elektronische aard te gebruiken, is een levenslange diskwalificatie voorzien.
27 Voorschriften:
Voor datgene wat niet in dit reglement opgenomen is gelden de algemene voorschriften die door de
“National Amateur Cycling Commission” van het F.C.I. (Italiaanse Fietsfederatie) uitgevaardigd zijn.
28 Gegevensverwerking:
Door het indienen van het online inschrijfformulier, moet de deelnemer verklaren het reglement van de
Maratona dles Dolomites - Enel 2022 te hebben gelezen en onvoorwaardelijk op elk punt het reglement te
hebben geaccepteerd, gepubliceerd op de website www.maratona.it, en in bezit te zijn van het medische
verklaring van lichamelijke geschiktheid volgens het Italiaanse Ministeriële Besluit van 18/02/1982, een
persoonlijke ongevallenverzekering en een algemene wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Elke
deelnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar gezondheidstoestand tijdens het
marathonevenement. Voor ongelukken tijdens de wedstrijd aanvaardt het organisatiecomité geen
aansprakelijkheid.
Met betrekking tot de kennisgeving op grond van art. 13 van de EU-verordening 679/2016, moet de
deelnemer verklaren dat hij kennis heeft genomen van genoemde kennisgeving die gepubliceerd is op de
website www.maratona.it en was geïnformeerd over de verplichte toestemming voor het gebruik ervan voor

de doeleinden van art. 2) van de bovengenoemde kennisgeving via het selecteren voor de aanvaarding van
het daartoe bestemde vakje van het online inschrijfformulier voor de doeleinden van de verwerking van
persoonsgegevens in de wetenschap dat het ontbreken van toestemming voor de verwerking van de
gegevens voor de toepassing van art. 2) van de kennisgeving, het onmogelijk maakt om door te gaan met de
inschrijving van de betreffende activiteit.
De gegevens moeten volledig en leesbaar zijn, ook voor verzekeringsdoeleinden.
Met de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, machtigt de deelnemer uitdrukkelijk het
bestuur van de Maratona dles Dolomites, zodat de gegevens die moeten worden overgedragen en verwerkt
worden door derden die gerelateerde diensten aanbieden die betrekking hebben op en verbonden zijn met
de marathon, zoals, bijvoorbeeld, het leveren en/of verzenden van gadgets die u heeft gekocht, het
chronometreren van de tijden, opstellen en aankondigen van de lijsten met resultaten en die met het doel de
deelnemer te fotograferen of te filmen.
Lees daarom ook aandachtig het privacybeleid van onze partners:
- DATASPORT AG op deze link: https://www.datasport.com/en/privacy-statement/
- SPORTGRAF GmbH &Co. KG op deze link: https://www.sportograf.com/it/service/general/privacy
Medische verklaringen die door de deelnemers tijdens de registratie op het onlineportaal worden geüpload,
worden door Datasport AG verwerkt en opgeslagen.
In overeenstemming met art. 4 van EU-verordening 679/2016 wordt onder verwerking van
persoonsgegevens verstaan “elke handeling of geheel aan handelingen verwerkt met of zonder hulp van
geautomatiseerde procédés van persoonlijke gegevens of geheel van persoonlijke gegevens betreffende het
verzamelen, het registreren, het organiseren, het structuren, het bewaren, het aanpassen of wijzigen, het
extracteren, het raadplegen, het gebruik, het mededelen per uitzending, het verspreiden of enig andere vorm
van beschikbaarstelling, het vergelijken of interconnectie, het beperken, het annuleren of het vernietigen van
gegevens”.
Met betrekking tot de lijsten met resultaten en ranglijsten, de publicatie van foto's, video's, audio- en/of videoopnames van welke aard dan ook, zal het bedrijf dergelijke gegevens en afbeeldingen van de atleet
gebruiken voor intern en extern gebruik (diverse publicaties, sportvideo's, met telematische middelen en op
de bedrijfswebsite www.maratona.it). Met betrekking tot de afbeeldingen en/of videoregistraties kan de atleet
alleen of samen met andere personen voorkomen tijdens initiatieven die worden gepromoot door en voor het
bedrijf. De organisatie moet door de deelnemer geautoriseerd zijn voor de bovengenoemde verwerking, die
moet worden geïnformeerd over de mogelijkheid van intrekking van de verwerking die kan worden
uitgeoefend op elk moment, met schriftelijke kennisgeving aan het Organisatiecomité van de Maratona dles
Dolomites, Via Damez 34, 39036 Badia (BZ) - Italië; info@maratona.it.
29 Sportieve burgerlijke en strafrechtelijke sancties
Met de online verzending van het inschrijvingsformulier verklaart de deelnemer dat:
• hij/zij bij dopingtesten niet positief bevonden is, in geval van geplande of verrassingstesten die
goedgekeurd zijn door de UCI, de Nationale en Internationale Olympische Commissie en het WADA, en
dat hij/zij nooit geweigerd heeft ongeacht welke geplande of verrassingstesten op dopinggebruik, en/of
gezondheidspreventietesten, te ondergaan;
• bij hem/haar geen afwijkende waarden van de biologische parameters gevonden zijn die in het Biologisch
Paspoort gecontroleerd worden, in naleving met de huidige reglementering van de WADA en de UCI,
zonder dat ongeacht welke huidige genetische en/of fysiologische situatie aangetoond werd die de
wijziging van de parameter(s) kon verklaren;
• hij/zij niet in bezit van ongeacht welke geneesmiddelen aangetroffen is, of van ongeacht welke actief
verboden biologische of farmacologische stoffen, of van ongeacht welke stoffen die aan
gebruiksbeperkingen onderhevig zijn in naleving van de anti-dopingwetten en –reglementeringen die van
kracht zijn, zonder een plausibele, doorslaggevende en gedocumenteerde rechtvaardiging en hoe dan
ook zonder medisch voorschrift;
• hij/zij nooit medische behandelingen ondergaan heeft die niet gerechtvaardigd werden door
gedocumenteerde pathologische of therapeutische omstandigheden, gericht op of geschikt voor het
veranderen van het resultaat van dopingtesten inzake het gebruik van verboden geneesmiddelen.
Voor niet waarheidsgetrouwe verklaringen zal men gerechtelijk vervolgd worden.
Jurisdictie: voor geschillen die voortvloeien uit de toepassing en interpretatie van dit reglement, wordt de
Rechtbank van Bolzano als bevoegd gekozen.
30 Annulering of opschorting van het evenement:
Als het evenement door overmacht niet door kan gaan, geeft de organisatie het inschrijfgeld niet terug en
houdt het inschrijfgeld ook niet vast voor het volgende jaar.
30.1 De gevallen die het onmogelijk maken om de gebeurtenis te laten plaatsvinden en die er de
annulering van bepalen, zijn gevallen die worden bepaald door overmacht, onvoorziene omstandigheden of
alle andere oorzaken die niet aan de organisatie kunnen worden toegeschreven, zoals:
a. Atmosferische gebeurtenissen zoals, bij wijze van voorbeeld: sneeuw, hagel, onweer, ijsvorming op de
weg of andere meteorologische omstandigheden die het voltrekken ervan onmogelijk maken;

b. Rampzalige gebeurtenissen zoals, bij wijze van voorbeeld: aardbevingen, overstromingen, grote branden,
natuur- of door de mens veroorzaakte rampen;
c. Een verschrikkelijke gebeurtenis met schadelijke gevolgen voor één of meer van de deelnemers;
d. Maatregelen of bepalingen van de overheid, instanties ter bevordering van het gebruik van de fiets of
sportfederaties;
e. Elke andere oorzaak of gebeurtenis die niet aan de organisator kan worden toegerekend en die de
annulering van de gebeurtenis noodzakelijk maken.
30.2
Elk feit of elke gebeurtenis, van natuurlijke of menselijke oorsprong, die niet afhankelijk is van
opzettelijk wangedrag of schuld van de organisator, of die zich heeft voorgedaan zonder de kwaadwillige of
schuldige bijdrage van de organisator, wordt beschouwd als een oorzaak of gebeurtenis die niet aan de
organisator kan worden toegeschreven.
30.3
De organisator zal de annulering van het evenement zo snel mogelijk meedelen via de e-mail
waarvan het adres op het moment van registratie bekend werd gemaakt, of ook alleen via de sociale
kanalen, om de deelnemers tijdig op de hoogte te stellen en elk ongemak zoveel mogelijk te kunnen
voorkomen
30.4
Waar mogelijk en wanneer er zich geen risico-omstandigheden voordoen zal de organisator het
evenement verplaatsen naar een andere datum, waarvan de deelnemers tijdig worden ingelicht.
30.5
De organisator behoudt zich in ieder geval het recht voor om, wanneer de concrete omstandigheden
dit toelaten, het evenement te laten plaatsvinden door wijziging van de geplande route om gevaarlijke
situaties voor de wielrenners te vermijden.
30.6
Wanneer het onmogelijk blijkt om het evenement te kunnen laten plaatsvinden, zal om de in de
vorige paragrafen genoemde redenen aan de deelnemers geen enkel bedrag verschuldigd zijn. Het recht op
deelname voor 2023 zal echter geldig blijven, welk recht uitgeoefend moet worden door middel van
inschrijving volgens de voorschriften met betaling volgens het reglement. In geval van afgelasting van het
evenement voordat de chip ingeleverd is, zal het bedrag van 10,00 € tegoed gehouden worden voor de
volgende editie.

