
CRITERIUMREGLEMENT 
ROESELARE LOOPT 2018 

 
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 stratenloop die deelneemt aan het regelmatigheidscriterium:  
Dwars over de Mandel, Krottegemse Corrida, Dwars door de Zilten, Dwars door Beveren, 
Rodenbachrun, Rumbeke Loopt, Sterrebosloop, P(ark)ours Oekene, 11-TRAIL, 
Westlaanrun en Santa Run. 
 
Voor de afzonderlijke stratenlopen zijn wel inschrijvingsgelden vastgelegd. Deze worden 
afzonderlijk door elke organisator bepaald. 
 

 
 
 
 
Elke deelnemer van de afzonderlijke stratenlopen wordt automatisch ingeschreven voor het 
criterium. De loper dient zich wel voor iedere wedstrijd apart in te schrijven bij de 
afzonderlijke organisaties waaraan hij/zij wenst deel te nemen. 
 
 
 
 
 



ART.2 RECREATIEF KADER   
 
Een deelnemer wordt pas op de definitieve deelnemerslijst geplaatst bij deelname aan 
minstens 5 van de eerste 10 stratenlopen op de kalender, de laatste stratenloop  
‘Santa Run’ telt niet mee in de eindberekening. Op die datum wordt de afsluitende 
prijsuitreiking van het criterium georganiseerd. 
 
Geschenk voor alle regelmatige lopers, korte en lange afstand: 
 

• Aan alle lopers die aan minstens 5 van de eerste 10 stratenlopen hebben 
deelgenomen worden waardebonnen geschonken, dankzij de steun van onze 
partners. 

• Alle lopers die aan de eerste 10 stratenlopen hebben deelgenomen ontvangen naast 
de waardebonnen van onze partners ook een verrassingspakket.  

 
Kansprijs voor regelmatige lopers, korte en lange afstand: 
 

• Uit alle lopers die aan minstens 5 van de eerste 10 stratenlopen hebben 
deelgenomen wordt op de prijsuitreiking 1 persoon geloot. Deze uitgelote persoon 
wint een reiswaardebon geschonken door partner TUI, indien zelf persoonlijk 
aanwezig op de prijsuitreiking. Is de uitgelote persoon niet zelf persoonlijk aanwezig, 
dan wordt opnieuw geloot tot de prijs uiteindelijk geschonken kan worden aan iemand 
die aanwezig is op de prijsuitreiking. 

 
Deze lopers worden per mail of per brief uitgenodigd op de prijsuitreiking, o.b.v. het 
vermelde mail- of postadres op de inschrijfformulieren. 
 
ART.3 COMPETITIEF KADER   
 
Per stratenloop is er een korte –en lange afstand. Enkel voor de lange afstand wordt er 
binnen het criterium een algemeen eindklassement opgemaakt. 
 
Een deelnemer wordt pas opgenomen in het algemeen eindklassement lange afstand bij 
deelname aan minstens 6 van de volgende 8 wedstrijden: Dwars over de Mandel,  
Krottegemse Corrida, Dwars door de Zilten, Dwars door Beveren, Rumbeke Loopt, 
Sterrebosloop, P(ark)ours Oekene en Westlaanrun.   

 
De Rodenbachrun, 11-TRAIL en de Santa Run tellen niet mee in de eindberekening.  
De laatste stratenloop ‘Santa Run’ telt niet mee in de eindberekening omdat op datum van 
deze loop ook de afsluitende prijsuitreiking van het criterium wordt georganiseerd. 
 
De Rodenbachrun en 11-Trail tellen wel mee voor het recreatief kader. 
 
Voor de lange afstandslopers wordt een puntenklassement opgemaakt. Dit klassement 
wordt uitgesplitst in 3 leeftijdscategorieën, afzonderlijk voor dames en heren: 

• Geboortejaar 1999 en jonger 

• Geboortejaar 1998 tot en met 1979 

• Geboortejaar 1978 en ouder 
 
Bij de korte afstandslopers geldt geen eindklassement maar wel een opname op de 
deelnemerslijst (zie recreatief kader) wanneer aan minstens 5 van de eerste 10 
stratenlopen van het criterium deelgenomen wordt. 
 



3.1 wedstrijdpunten 
 
Enkel aan lopers van de lange afstand worden punten toegekend in functie van de plaats in 
de wedstrijduitslag. De eerste in de rangschikking krijgt 10 punten toegekend, de tweede 
9, de derde 8, enzoverder… Vanaf plaats 10 wordt nog 1 punt toegekend; dus ook wie 
bijvoorbeeld op plaats 25 of 55 in het klassement eindigde, krijgt nog 1 punt. Indien een 
deelnemer aan méér dan 6 wedstrijden deelgenomen heeft tellen zijn/haar beste 6 
prestaties. De winnaar is diegene met het meest aantal punten. 
Deze puntentelling wordt apart opgemaakt voor dames en heren, in de verschillende 
leeftijdscategorieën.  
 
3.2 Ex-aequo regeling 
 
Indien deelnemers ex-aequo eindigen wordt er voorrang gegeven aan de loper die de 
meeste beste plaatsen heeft gelopen.  
 
ART. 4 PRIJSUITREIKING 
 
De prijsuitreiking vindt plaats na de Santa Run op woensdag 26 december 2018. 
 
Prijzen voor de klassementslopers lange afstand: 

• Een geschenkbon t.w.v. € 75,00 voor de winnaar in de verschillende categorieën 

• Een geschenkbon t.w.v. € 50,00 voor de 2e plaats in de verschillende categorieën 

• Een geschenkbon t.w.v. € 25,00 voor de 3e plaats in de verschillende categorieën 
 
ART.5 BEELDMATERIAAL EN WEBSITE 
 
Iedere deelnemer, of zijn/haar ouder(s) indien minderjarig, geeft door deelname aan de 
wedstrijden de toelating 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 Dienst Publiekswerking. 
  
Contact: Vrijetijd@roeselare.be (051/ 26 24 00) 
 
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.  
 

mailto:Vrijetijd@roeselare.be

