Belangrijke informatie over de Catsopper Colorrun
Om de Catsopper Colorrun een feest te laten worden voor iedereen hanteren wij als
organisatie de volgende regels. Deelnemers verklaren het onderstaande reglement te
hebben gelezen, in goede gezondheid te zijn en deel te nemen op eigen risico.




















Er is een deelnemerslimiet van 500 deelnemers. Zodra de limiet is bereikt sluit de
inschrijving.
Het startpakket wordt bij het inschrijfbureau alleen verstrekt op vertoon van een
inschrijfbevestiging. De inschrijfbevestiging volgt na afronding van een volledige
voorinschrijving inclusief betaling via de link “ inschrijven Colorrun” op
www.RundjeCatsop.nl.
Deelname aan de Catsopper Colorun is vanaf 6 jaar tot 99+.
Deelnemers tussen 2 en 6 jaar oud kunnen inschrijven voor de bambinoloop. Bij de
bambinoloop wordt het kleurpoeder niet met een blazer verspreid en is het parcours
ingekort (+- 300 meter op en neer).
Deelnemers krijgen van de organisatie een wit t-shirt en een zonnebril. Het is
verplicht om in het verstrekte shirt deel te nemen. Bij inschrijving kan men de
gewenste maat opgeven.
Zonder het verstrekte t-shirt wordt men niet toegelaten op het parcours.
De Catsopper Colorrun gaat over 3 ronden van 1700 meter en een aanloopstuk van
400 meter. Er is geen tijdswaarneming of enig ander wedstrijdelement. Per ronde
wordt er een andere kleur gesprayd. Het is aan de deelnemers of zij alle 3 de ronden
lopen of eerder stoppen. Er wordt geen klassement opgemaakt.
Er worden door de organisatie 2 “spraypunten” ingericht. Op deze spraypunten zorgt
de organisatie ervoor dat de deelnemers er gekleurd op komen te staan. Buiten deze
spraypunten wordt geen kleurenpoeder verstrekt.
Er worden geen losse eenheden kleurenpoeder aan de deelnemers verstrekt.
Het is niet toegestaan zelf kleurenpoeder mee te nemen en dit op het parcours te
gebruiken. Een deel van het parcours loopt door de dorpskern en langs akkers met
gevoelige gewassen. Wij als organisatie willen het een feest voor iedereen houden.
Dit betekent dat het kleurenpoeder alleen daar (door de organisatie) wordt verspreid
waar overlast door het kleurenpoeder tot een minimum kan worden beperkt.
Er is geen gelegenheid om te douchen.
Er is bewaakte garderobe beschikbaar. Kosten zijn 1 euro per persoon. Bij afhalen van
de spullen wordt in ruil een bon voor ijsboerderij Catsop verstrekt.
Het kleurenpoeder bestaat uit organisch gekleurd maïsmeel en voldoet aan de
veiligheidseisen. Echter voorkom dat het poeder wordt ingeademd of in de ogen
komt. De organisatie verstrekt zonnebrillen die beschermen tegen contact met de
ogen. Brildragende deelnemers wordt geadviseerd om een oude bril te dragen. Het
dragen van contactlenzen wordt afgeraden. Indien men toch contactlenzen wilt
dragen dient men een zwembril te dragen. Dragen van oogbescherming is verplicht.
Indien er toch poeder in de ogen komt dan is er bij de spraypunten en het plein de
mogelijkheid om de ogen te spoelen. Op het plein zal EHBO aanwezig zijn.
Deelnemers met allergieën voor maïs, astmatische aandoeningen of geïrriteerde huid
wordt afgeraden deel te nemen.











Inademing van het poeder kan voorkomen worden door een sjaal te dragen die voor
de mond gehouden kan worden.
Het kleurenpoeder is uitwasbaar, echter wordt het aangeraden om kleren te dragen
die vies mogen worden.
Het kleurenpoeder is extreem fijn en kan elektronische apparatuur onherstelbaar
beschadigen. De organisatie raadt deelnemers af om telefoons, horloges,
fotocamera’s en andere apparatuur mee het parcours op te nemen. Zoals eerder
vermeld, er is de mogelijkheid de spullen bij de bewaakte garderobe af te geven.
Op het parcours mag geen eten en drinken genuttigd worden.
Er worden geen toeschouwers toegelaten nabij de spraypunten.
De organisatie houdt zich voorbehouden om deelnemers die zich niet aan
bovengenoemde regels houden of zich hinderlijk gedragen richting andere
deelnemers, toeschouwers of de omgeving van het parcours te verwijderen zonder
restitutie van het inschrijfgeld.
Deelname aan de Catsopper Colorrun is geheel op eigen risico. De organisatie stelt
zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, diefstal of letsel.

