REGLEMENT HASPENGOUW CHALLENGE CRITERIUM 2017
1. Het eindklassement in elke categorie wordt bepaald door de 11 beste resultaten behaald in
het hardloop criterium.
Om in het eindklassement opgenomen te worden en mede te dingen maar de prijzenpot op
“De Nacht van de Jogger 2017” hoort men aan minstens 9 wedstrijden deel te nemen.

2. De monumentenrun van Sint-Truiden zal meetellen zoals alle andere HC wedstrijden mits
aanmelding vooraf aan de HC inschrijvingsstand. Niet aangemeld zijn VOOR de wedstrijd
betekent dus ook geen HC punten.

3. Het basiscijfer voor de puntenberekening is 1000. Dit wordt gedeeld door het aantal
aangekomen deelnemers in de wedstrijd. Het resultaat van deze deling vormt het basis getal
(hier “4” in ons voorbeeld) waarmee een deelnemer telkens zijn punten aantal vermindert
ziet t.o.v. zijn voorganger.
Voorbeeld: 250 aangekomen deelnemers

1000 : 250 = 4

De decimalen worden afgerond naar het dichtst bijgelegen gehele getal met de Excel
formule: =AFRONDEN.N.VEELVOUD (
)
De eerste krijgt 1000 punten
De tweede 996 punten, de derde 992, etc. …

4. Er wordt een apart algemeen klassement opgemaakt voor de dames en voor de heren . In
elke klassement krijgt de eerste 1000 punten. De punten van de volgende atleten worden
berekend zoals omschreven in punt 2 van het algemeen reglement.

5. Het eindklassement wordt opgemaakt voor 7 verschillende categorieën door de punten van
de 11 beste wedstrijden samen te tellen nl.:
Senioren Dames ( SEND ) < 1982
Senioren Heren ( SENH ) < 1982
Masters Dames + 35 ( D35 ) 1972 tot 1981
Masters Heren +35 ( H35 ) 1972 tot 1981
Masters Dames +45 ( D45 ) 1962 tot 1971
Masters Heren +45 ( H45 ) 1962 tot 1971
Masters Heren + 55 ( H55 ) t.e.m. 1962
6. Een atleet geboren in 1962, 1972 en 1982 stapt tijdens het seizoen automatisch over

naar een andere categorie gerelateerd aan zijn leeftijd.

7. In geval van gelijkheid van punten is het aantal aangekomen wedstrijden bepalend

voor de onderlinge rangschikking. Indien dit aantal ook gelijk is, is het de laatste
onderlinge confrontatie tussen de atleten die de rangschikking bepaalt.
8. Een atleet die om één of andere reden de wedstrijd niet officieel beëindigt , moet

zijn opgave meedelen aan de aankomst aan de afgevaardigden van het HC
bestuur als zij/hij wil dat deze wedstrijd in aanmerking komt voor haar/zijn minimum
aantal deelnames en opname in het eindklassement van het HC criterium. Als men dit
niet meld vervalt deze wedstrijd voor deze atleet.
LET OP: zo een wedstrijd komt niet in aanmerking voor het verkrijgen van punten.
9. Deelnemende atleten verklaren zich akkoord met de dopingvoorschriften die gelden

voor alle officiële wedstrijden. Bij inschrijving zal er steeds een identificatiemiddel
getoond worden evenals een telefoonnummer waar zij/hij te bereiken is. Deze
informatie zal aan de organisatie overhandigd worden.
10. Poging tot fraude en/of doping geeft aanleiding tot een onmiddellijke uitsluiting voor

gans het HC criterium.
11. Alle atleten zijn verplicht te lopen met een door de H.C. geleverd borstnummer. Dit

borstnummer is geldig voor het ganse 25ste Haspengouw Challenge seizoen en moet
goed zichtbaar op de borst gedragen worden omwille van de tijdregistratie en van
sponsorverplichtingen.
Wegens het veelvuldig verlies of vergeten van het borstnummer door de atleten, zien
wij ons verplicht om aan de deelnemers éénmalig € 1,00 te vragen voor hun nummer.
Daar er ook in 2016 weer meerdere borstnummers door eenzelfde deelnemer
gebruikt werden, bezorgde dit heel veel ongemakken bij de inschrijvingen en de
verwerking van alle gegevens. De H.C. lopers behouden hetzelfde borstnummer het
ganse seizoen, maar dienen bij verlies of veelvuldig vergeten opnieuw een nummer
aan te vragen aan de inschrijvingstafel vóór de wedstrijd. Hiervoor zal € 1,00 gevraagd
worden als administratiekost.
Indien er zich fouten in de uitslag, tussenstanden of einstanden zouden voordoen,
gelieve dit dan zo vlug mogelijk te melden aan een bestuurslid of op volgend adres:
Haspengouw.challenge@telenet.be
LET OP:
Gelieve de barcode niet te beschadigen bij het opspelden van het H.C. borstnummer.
12. Aanwezigheid op de prijsuitreiking tijdens “De Nacht van de Jogger “ is vereist. Bij

afwezigheid vervalt de prijs.
13. In geval van betwisting is enkel het Haspengouw Challenge kernbestuur bevoegd.

14.

Het HC 2017 is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

