Criteriumreglement deelnemers
ROESELARE LOOPT
ART.1 ORGANISATIE ALGEMEEN
ROESELARE LOOPT is een gratis regelmatigheidscriterium voor lopers en joggers dat
plaatsvindt in Roeselare. Het criteriumcomité is samengesteld uit een vertegenwoordiger
van elke wedstrijd die deelneemt aan het regelmatigheidscriterium:
Dwars over de Mandel, Dwars door de Zilten, Krottegemse Corrida, 21-juli stratenloop
en Westlaanrun.
Voor de afzonderlijke wedstrijden zijn vooraf wel inschrijvingsgelden vastgelegd. Deze
worden afzonderlijk door elke organisator bepaald:
Wedstrijd

contact

datum

afstand

start

inschrijfbedrag
vooraf

inschrijfbedrag dag
zelf

Dwars over de mandel

0473 51 28 98

04-mei-12

3,5 en 10 km

19u00 en 19u30

5€

7€

Dwars door de zilten:

0494 07 98 95

30-mei-12

3,5 en 14 km

19u00

6€

7€

Krottegem Corrida:

0475 63 06 51

17-mei-12

5,2 en 10,4 km

17u00 en 18u00

5€

8€

21-juli Stratenloop:

0476 84 88 52

21-jul-12

6 en 15 km

16u45 en 18u00

6€

8€

Westlaanrun:

0484 91 08 52

25-nov-12

3 en 9 km

10u00

5€

6€

Elke deelnemer van de afzonderlijke loopwedstrijden wordt automatisch ingeschreven voor
het criterium. De loper dient zich wel voor iedere wedstrijd apart in te schrijven bij de
afzonderlijke organisaties en wordt pas opgenomen in het eindklassement of op de
definitieve deelnemerslijst van het criterium bij deelname aan minstens 3 van de 5
loopwedstrijden.
Dankzij onze sponsors DECATHLON en KRANT VAN WEST-VLAANDEREN kunnen wij alle
deelnemers die minstens 3 van de 5 wedstrijden lopen een mooi aandenken schenken.
ART.2 CATEGORIEËN
Er wordt een opdeling gemaakt tussen competitieve en recreatieve lopers.
Competitieve lopers nemen deel aan de lange afstand. Het klassement van deze
competitieve lopers wordt opgemaakt in 2 categorieën: dames en heren.
Recreatieve lopers nemen deel aan de korte afstand. Voor hen geldt geen
eindklassement, maar een opname op de deelnemerslijst (wanneer aan minstens 3
wedstrijden deelgenomen wordt) .
ART.3 PUNTENTELLING
3.1 wedstrijdpunten
Enkel aan competitieve lopers (lange afstand) worden punten toegekend.
Aan iedere wedstrijd zijn punten verbonden die toegekend worden in functie van de plaats
in de wedstrijduitslag. Voor elke categorie wordt een aparte telling gemaakt. De eerste
van elke categorie krijgt 1 punt toegekend, de tweede 2, de derde 3 enzoverder. Indien
een deelnemer aan méér dan 4 wedstrijden deelgenomen heeft tellen zijn / haar beste 4
prestaties.

3.2 Ex-aequo regeling
Indien deelnemers ex-aequo eindigen wordt er voorrang gegeven aan de loper die de
meeste beste plaatsen heeft uitgelopen.
ART. 4 PRIJSUITREIKING
De stad Roeselare, de vzw sportevenementen en DECATHLON en KRANT VAN WESTVLAANDEREN schenken:
• Een trofee aan de nummers 1 van de categorieën dames en heren competitieve
lopers
• Een trofee aan de nummers 2 van de categorieën dames en heren competitieve
lopers
• Een trofee aan de nummers 3 van de categorieën dames en heren competitieve
lopers
• Een sportief aandenken aan alle lopers die minstens 3 van de 5 wedstrijden
hebben gelopen
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een aparte slotceremonie waarop elke deelnemer die
minstens 3 van de 5 wedstrijden gelopen heeft, uitgenodigd wordt. Deze uitreiking wordt
eind november, ten laatste begin december georganiseerd op schiervelde.
ART.5
ART.5 BEELDMATERIAAL EN WEBSITE
Iedere deelnemer, of zijn/haar ouder(s) indien minderjarig, geeft door deelname aan de
wedstrijden de toelating aan de vzw sportevenementen om beeldmateriaal (foto, film),
genomen tijdens de wedstrijden en prijsuitreiking, te publiceren op de website van het
criterium en te gebruiken als eventuele promotie voor het event.
ART. 6 ORGANISATIECOMITÉ
Het organisatiecomité bestaat uit de organisatoren van de deelnemende wedstrijden,
aangevuld met een medewerker van de sportdienst.
Contact: sportpromotie@roeselare.be (051/ 26 23 60)
De organisatoren behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de
wedstrijdkalender indien de omstandigheden dit vereisen. In geval van betwisting beslist
het organisatiecomité.

