REGLEMENT "OOSTENDS LOOPCRITERIUM 2017"
1. WEDSTRIJDEN
Het OLC 2017 is een regelmatigheidscriterium voor lopers gebaseerd op de
resultaten in de volgende 18 wedstrijden:
Corrida van 't Sas Slijkens, Oostende-Brugge Ten Miles, Wijkloop Hazegras,
Noordzeeloop, Hermesloop, Sint-Jansloop, Keignaertloop, Dwars door Ter Zee,
Vuurtorenloop, Konterdamloop, Schorreloop, Dwars door Mariakerke,
Strandloop Vastgoedbox-VVW Outside, Kust Trial Run, Rond de Nieuwe
Koerswijk, Dwars door het Westerkwartier, Ostend Night Run en Massajogging
Meubelen De Olifant.
De wedstrijd Oostende-Brugge Ten Miles, Kust Trial Run en Ostend Night Run
zijn wedstrijden voor de teamcompetitie waar ook bonuspunten voor de
individuele competitie te winnen zijn.
2. CATEGORIEËN
Bij elke wedstrijd worden de individuele deelnemers in 10 categorieën
ingedeeld:


heren 1

H1

geboren in 1983 en later



heren 2

H2

geboren tussen 1973 en 1982



heren 3

H3

geboren tussen 1963 en 1972



heren 4

H4

geboren tussen 1953 en 1962



heren 5

H5

geboren in 1952 en vroeger:

o lopen telkens de afstand van de dames;
o hebben een eigen kleur van borstnummers (zelfde als de dames)
o worden opgenomen in de wedstrijduitslag dames;
o krijgen een aparte categorie in het klassement.


dames 1

D1

geboren in 1983 en later



dames 2

D2

geboren tussen 1973 en 1982



dames 3

D3

geboren tussen 1963 en 1972



dames 4

D4

geboren in 1962 en vroeger



de dames hebben een eigen kleur van borstnummers (zelfde als de H5)



Jogging :
o Voor iedereen (dames, heren, oud en jong) die op recreatieve
wijze wil deelnemen;
o Vrije keuze van het aantal te lopen ronden.

o Er wordt tijdsregistratie gemaakt maar GEEN uitslag opgesteld.
o Bij Oostende-Brugge Ten Miles, Kust Trial Run en Ostend Night Run
is er geen Jogging;
o De deelnemers hebben een eigen kleur van borstnummers;
o Jogging-deelnemers krijgen, net als de overige deelnemers van
het OLC, een sportief aandenken indien zij minimaal 9 joggings
beëindigen;
o De Jogging-keuze voor de betreffende wedstrijd is definitief en
kan achteraf niet meer worden gewijzigd.
3. PUNTENTELLING INDIVIDUEEL
Er worden categorie-overschrijdend punten toegekend voor de (2)
wedstrijden:


heren 1-4 (H1-H4)
o 1ste - 250 ptn., 2de - 245 ptn., 3de - 240 ptn
o 4de – 238 ptn., 5de 236 ptn, 6de 234 ptn., … , 10de - 226 ptn
o 11de – 225 ptn., 12de 224 ptn., 13de – 223 ptn., …, 237ste – 1 pt.
o vanaf 238ste – 1pt.

 dames 1-4 + heren 5 (D1-D4+H5)
o 1ste - 175 ptn., 2de - 170 ptn., 3de - 165 ptn
o 4de – 163 ptn., 5de 161 ptn, 6de 159 ptn., … , 10de - 151 ptn
o 11de – 150 ptn., 12de 149 ptn., 13de – 148 ptn., …, 163ste – 1 pt.
o vanaf 164ste – 1pt.
o
4. EINDRANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
Er wordt een individuele rangschikking opgemaakt per categorie alsook
categorie-overschrijdend (H1-H4 en D1-D4+H5).
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet de loper ten
minste tien wedstrijden beëindigen. Oostende-Brugge Ten Miles (individueel
of als duo), Kust Trial Run en Ostend Night Run komen hiervoor in aanmerking.
Voor de individuele eindrangschikking worden de 13 beste resultaten in
aanmerking genomen. De overige resultaten komen te vervallen. OostendeBrugge Ten Miles, Kust Trial Run en Ostend Night Run komen hiervoor niet in
aanmerking.
Lopers die aan Oostende-Brugge Ten Miles, Kust Trial Run en Ostend Night Run
deelnemen krijgen, per deelname aan één van deze wedstrijden, 10
bonuspunten.

Om deze punten in het individueel klassement te laten opnemen moet de
deelnemer zelf zijn resultaten in deze wedstrijden doorspelen aan de dienst
Sport
Er kunnen maximaal 30 bonuspunten behaald worden.
Bij gelijke stand haalt de atleet/het team het die:
1. het grootste aantal overwinningen heeft behaald.
1.1

categorie-overschrijdend

1.2

eigen categorie

2. aan het grootst aantal wedstrijden heeft deelgenomen.
3. de beste ereplaats(en) heeft behaald.
5. PRIJZEN
De Stad Oostende, de vzw Sportpromotie Oostende en de sponsors
schenken:


een waardebon voor sportmateriaal aan de nummers 1 tot en met 5
van de categorie-overschrijdende klassementen (H1-H4 en D1-D4+H5)



een waardebon voor sportmateriaal aan de nummers 1 tot en met 3
van de verschillende categorieën.



naturaprijzen voor de teamcompetitie.



een sportief aandenken aan alle lopers die minimaal 10 (Jogging-9)
wedstrijden beëindigden.



± 2.500 euro aan prijzen te verloten onder de deelnemers die minimaal
10 (Jogging -9) wedstrijden beëindigden.

6. INSCHRIJVINGEN EN DEELNEMINGSPRIJS
Bij een daginschrijving bedraagt de deelnemingsprijs 7 euro m.u.v.
-

de Noordzeeloop waar de daginschrijving 8 euro bedraagt.

-

Oostende-Brugge Ten Miles, Kust Trial Run en Ostend Night Run die
een andere prijssetting hanteren.

Er worden geen voorinschrijvingen meer gedaan op de dienst Sport.
De inschrijvingen worden afgesloten 15 minuten voor de start van de
wedstrijd.

7. WAARBORG BORSTNUMMER
Bij de meeste wedstrijden wordt een waarborg van 2 euro gevraagd voor het
borstnummer. Bij het terug inleveren van het nummer krijgt de deelnemer
deze waarborg terug.
8. FOTO’S EN WEBSITE
Iedere deelnemer, of zijn ouder(s) indien minderjarig, geeft (geven) door
deelname aan de wedstrijden de toestemming aan de vzw Sportpromotie
Oostende om foto’s genomen tijdens de wedstrijden / prijsuitreikingen te
publiceren op de website van het Oostends Loopcriterium
(www.loopcriterium.be).
9. VERZEKERING
De deelnemers aan de wedstrijden van het OLC zijn verzekerd via een sport+
verzekering.
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te
voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een
preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De
organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische
problemen van de deelnemer.
10. TEAMCOMPETITIE
10.1 Algemeen
Een club, een bedrijf, een groepering, … kan met één of meerdere teams
deelnemen aan de teamcompetitie.
Een team bevat minimaal 5 en maximaal 10 leden waarvan minimaal 1
dame of H5.
De teamcompetitie start met Oostende-Brugge Ten Miles.
11. PUNTENTELLING TEAMCOMPETITIE
11.1 Algemeen
-Per wedstrijd kan een team punten scoren voor deelname (= elke
deelnemer die de wedstrijd beëindigt) en voor prestatie :
- deelname (maximaal 200 ptn):
-deelnemers 1 tot 4 krijgen elk 10 ptn
-deelnemers 4 tot en met 8 krijgen elk 20 ptn
-deelnemer 9 krijgt 30 ptn
-de 10de deelnemer krijgt 50 punten
Een teamlid dat deelneemt aan de jogging telt mee.

- prestatie : de 5 best geklasseerde lopers (waarvan minimaal 1
dame of H5) krijgen punten die tellen voor de teamcompetitie.
Dit is 10% (=1/10) van de punten van de individuele competitie.
Een team kan slechts prestatiepunten scoren indien minimaal 3
leden van het team de wedstrijd beëindigen en minstens 1 van
deze teamleden een dame of H5 is.
11.2 OOSTENDE-BRUGGE TEN MILES / KUST TRIAL RUN / OSTEND NIGHT RUN
De teamcompetitie start met Oostende-Brugge Ten Miles om zondag 05
maart 2016.
Puntentelling :
- deelname : zie algemeen
Om opgenomen te worden in het teamklassement moeten de
teams zelf hun resultaten in deze wedstrijden doorspelen
(individuele namen + resultaten) aan de dienst Sport.
- prestatie : geen prestatiepunten

12. EINDRANGSCHIKKING TEAMCOMPETITIE
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet een team zich
voor ten minste 10 wedstrijden klasseren. Oostende-Brugge Ten Miles, Kust Trial
Run en Ostend Night Run komen hiervoor in aanmerking.
Voor de teamrangschikking worden alle resultaten in aanmerking genomen.
13. INSCHRIJVING TEAMCOMPETITIE
Het inschrijvingsformulier kan worden gedownload via de site
www.loopcriterium.be en moet worden ingediend bij de dienst Sport voor
5 maart 2017.
Een team kan pas deelnemen (en punten krijgen) na voorafgaande
inschrijving door de teamverantwoordelijke bij het OLC. De inschrijving heeft
geen terugwerkende kracht op voorgaande wedstrijden.
De teamlijst kan achteraf niet meer worden aangepast. Een loper kan slechts
voor 1 team lopen.

