ART. 1 ORGANISATIE
ROESELARE LOOPT is een organisatie van Stad Roeselare die zich baseert op 4 pijlers, nl. de bundeling van
stratenlopen, het voorzien van permanent uitgepijlde looproutes, het aanbod van een kennis- en
testplatform en het voorzien van een digitaal loopplatform ‘Strava runners 8800’.
Via de bundeling van de stratenlopen wil Stad Roeselare de inwoners in en rond Roeselare motiveren om
te starten met lopen en de regelmatige lopers belonen voor hun actieve levensstijl.
Het organisatiecomité bestaat uit medewerkers van Stad Roeselare, medewerkers van vzw
Sportevenementen en een vertegenwoordiger van elke deelnemende stratenloop.
ART. 2 DEELNAME
INSCHRIJVING
Om deel te nemen aan een stratenloop, dient de deelnemer zichzelf voor elke stratenloop afzonderlijk in
te schrijven. De inschrijvingsgelden voor de stratenlopen worden door elke organisator afzonderlijk
bepaald. Om deel te nemen aan het overkoepelend geheel, nl. de pijler ‘bundeling stratenlopen’ binnen
‘Roeselare Loopt’ dient de loper zichzelf voor iedere stratenloop apart te registreren via het digitaal
systeem JOYN. JOYN laat toe om via de gepaste app of kaart de QR-code te scannen op de aanwezige iPad
tijdens elke stratenloop. Op die manier wordt iedere deelname bijgehouden en kan elke regelmatige
loper op de prijsuitreiking zijn/haar deelnamepunten inruilen voor een goodiebag.
STAPPENPLAN
1. Registreer je als JOYN-gebruiker via https://my.joyn.be/sign-in
Dit kan op 2 manieren:
a. Fysieke kaart
i. Vanaf 1 april zijn de fysieke kaarten beschikbaar in het Vrijetijdspunt,
Polenplein 15, 8800 ROESELARE.
ii. Op elke stratenloop van Roeselare Loopt kan een fysieke kaart verkregen
worden.
iii. Belangrijk: vergeet je niet te registreren bij ontvangst van het kaartje, om zo
uitgenodigd te worden op de prijsuitreiking.
b. App
i. Download de app JOYN en registreer je via de website.
Op deze manier heb je geen fysieke kaart nodig.
2. Meld je op de stratenloop aan bij de infostand Roeselare Loopt met jouw fysieke JOYN-kaart of
via de JOYN-app op jouw smartphone. De infostand vind je in de buurt van de inschrijvingen van
de stratenloop.
3. Scan de QR-code via jouw kaart of via de app. Jouw deelname aan de stratenloop is nu bevestigd.
Per stratenloop ontvang je 5 punten.
4. Ruil jouw punten in voor een goodiebag op de prijsuitreiking.
5. De code wordt gescand en jouw punten zullen verdwijnen. Je behaalde punten blijven geldig
gedurende een kalenderjaar.

ART. 3 PRIJZENPOT
RECREATIEF KADER
GOODIEBAG
Elke loper die heeft deelgenomen aan minstens 5 stratenlopen binnen het gegeven kalenderjaar van
Roeselare Loopt, uitgezonderd de Santa Run, wordt beloond met een goodiebag.
VERRASSINGSPAKKET
Elke loper die heeft deelgenomen aan alle stratenlopen binnen het gegeven kalenderjaar van Roeselare
Loopt, uitgezonderd de Santa Run, ontvangt naast de goodiebag een verrassingspakket.
TOMBOLA
Elke loper die heeft deelgenomen aan minstens 5 stratenlopen binnen het gegeven kalenderjaar van
Roeselare Loopt, uitgezonderd de Santa Run, komt in aanmerking voor de tombola. De aanwezigheid van
de loper tijdens de tombolatrekking is vereist indien de loper aanspraak wil maken op een prijs.
COMPETITIEF KADER
STRAVA SEGEMENTEN
Het competitief luik omvat een of meerdere Strava segmenten tijdens bepaalde stratenlopen van
Roeselare Loopt. De stratenlopen tijdens dewelke Strava segmenten uitgezet worden en de locatie van de
segmenten worden bepaald door de Stad. Een segment markeert een vooraf bepaalde (variabele) afstand
langs het parcours van de stratenloop door middel van verticale banners.
STAPPENPLAN
Hoe neem je deel aan deze ‘digitale’ competitie?
1.
2.
3.
4.
5.

Download Strava gratis via de App Store of Google Play.
Word lid van de digitale loopgroep ‘Strava Runners 8800’ op Strava.
Neem deel aan een stratenloop van ‘Roeselare Loopt’ met de Strava app of een sporthorloge.*
Laad na de wedstrijd je loopactiviteit onmiddellijk op.
Bekijk je resultaat in het ‘Strava Runners 8800 segment’ en maak kans op een prijs.

Per stratenloop waar een Strava challenge plaatsvindt schenkt Decathlon Roeselare 3 prijzen t.w.v.
+/- € 20 aan:
a. De mannelijke deelnemer met de snelste tijd binnen het gegeven Strava segment **
b. De vrouwelijke deelnemer met de snelste tijd binnen het gegeven Strava segment **
c. Een willekeurige deelnemer aan het gegeven Strava segment **

* Het segment moet gelopen worden tijdens de korte of lange afstand van desbetreffende stratenloop.
** Elke loper kan in aanmerking komen voor max. één van de prijzen, en dit over alle stratenlopen heen.
Bij een ex-aequo wordt de winnaar bepaald door lottrekking.
ART. 4 PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking van Roeselare Loopt vindt plaats na de Santa run.
Elke loper die aan minstens 5 stratenlopen binnen het gegeven kalenderjaar van Roeselare Loopt,
uitgezonderd de Santa run, heeft deelgenomen én zich geregistreerd heeft via het digitaal systeem JOYN
wordt uitgenodigd op de prijsuitreiking. De uitnodiging wordt verstuurd per mail.
Belangrijk: Breng je JOYN-kaart of smartphone met de app mee naar de prijsuitreiking om aanspraak te
kunnen maken op de prijzen.
ART. 5 BEELDMATERIAAL, WEBSITE & INFORMATIE
Iedere deelnemer, of zijn/haar ouder(s)/voogd indien minderjarig, geeft door deelname aan de
stratenlopen de toelating om beeldmateriaal (foto, film) genomen tijdens de stratenlopen en
prijsuitreiking te publiceren op de website van Roeselare Loopt en te gebruiken als eventuele promotie
voor het event.
Iedere deelnemer, of zijn/haar ouder(s)/voogd indien minderjarig, geeft door deelname aan een of
meerdere stratenlopen de toelating om geïnformeerd te worden over Roeselare Loopt.
ART. 6 CONTACT
vrijetijd@roeselare.be of 051/ 26 24 00
ART. 7 VARIA
De organisatoren behouden zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan de kalender van de
stratenlopen indien de omstandigheden dit vereisen. In geval van betwisting over de kalender beslist de
Stad in samenwerking met de Vzw Sportevenementen.
ART. 8 BETWISTING
In geval van betwisting over een in het reglement vermelde bepaling beslist de Stad in samenwerking met
de vzw Sportevenementen.

