Wedstrijdreglement Wintercompetitie
1 Deelnemers moeten aan alle volgende voorwaarden voldoen:
a) Thorlid zijn.
b) Regelmatig trainen bij een recreanten groep.
c) Contributie betalen als recreant of wedstrijdatleet.
2 Categorieën
a) De voorlopige categorie indeling:
Recreanten A t/m C
-Senioren en Veteranen I :leeftijd tot 50 jaar.
-Veteranen II
:leeftijd van 50 tot 60 jaar.
-Veteranen III
: leeftijd van 60 jaar en ouder.
-Dames
: alle leeftijden.
Recreanten D enE
-Dames veteranen I
: leeftijd tot 50 jaar
-Dames veteranen II
: leeftijd 50 jaar en ouder.
-Heren
b) De definitieve categorie indeling vindt plaats voor de uitslag van de eerste
wedstrijd.
c) De leeftijd op 31 december na de start van de wintercompetitie is bepalend.
d) De dames en veteranen III van recreanten A t/m C lopen bij veel wedstrijden
kortere afstanden.
e) De recreanten D en E lopen bij alle wedstrijden kortere afstanden..

3 Competitienummer
a) Wintercompetitie deelnemers ontvangen na inschrijving een persoonlijk
competitienummer dat geldt voor de gehele competitie.
b) Dit nummer moet gedragen worden bij alle onderdelen behalve de
Landgoedloop. Bij de landgoedloop wordt gewerkt met een apart startnummer.
c) Deelnemers zijn verplicht bij elk competitieonderdeel hun nummer van start tot
finish zichtbaar op de borst te dragen.
d) De deelnemer, die zijn nummer niet zichtbaar op de borst draagt, loopt het
risico niet in de uitslag te kunnen worden opgenomen, omdat hij bij de finish
niet geregistreerd is.
e) Deelnemers zijn verplicht hun nummer na afloop van de competitie weer bij de
organisatie in te leveren.
4 Hulpmiddelen
Tijdens de taai-taailoop, tempoloop en de afstandsloop zijn hulpmiddelen zoals
gps, mobiele telefoon,stappenteller, horloge of iets dergelijks verboden zulks op
straffe van ongeldig verklaring van de uitslag. Tijdens de crossen en de
landgoedloop zijn spikes verboden.
6 Puntentelling
a) Bij alle wedstrijden krijgt de beste deelnemer 30 punten, de op één na beste
29 punten enz., een deelnemer krijgt minimaal 12 punten voor een
wedstrijd
b) Voor wedstrijden, waaraan men niet deelneemt, krijgt men nul punten.
c) Voor wedstrijden, die men om wat voor reden dan ook, niet afmaakt, krijgt
men nul punten.

d) Eindigen twee deelnemers gelijk in een wedstrijd dan krijgen zij evenveel
punten. De daaropvolgende deelnemer krijgt dan twee punten minder.
e) Voor de Landgoedloop,Lekkere Pad loop en de Wintercross is de beste
deelnemer in een categorie, degene die het eerst aankomt.
f) Voor iedere extra wedstrijd van de wintercompetitie( boven de 4) die wordt
gelopen, wordt een bonuspunt gegeven.
g). Voor de Taai-taailoop is de beste deelnemer in een categorie degene die het
kleinste verschil heeft tussen vooraf opgegeven tijd en de gelopen tijd. Dit
wordt afgerond op hele seconden.
h. Voor de Afstandsloop is de beste deelnemer in een categorie, degene die het
kleinste verschil heeft tussen de door de organisatie gemeten afstand en
achteraf geschatte afstand. Dit wordt afgerond op hele meters.
i. Bij de Tempoloop is de beste deelnemer ,degene die het kleinste verschil
heeft tussen het door de organisatie opgegeven gemiddelde en het gelopen
gemiddelde.
j. Een gediskwalificeerde loper krijgt 1 punt om aan te geven dat hij deze
wedstrijd heeft meegedaan.
k. De beste vier deelnemers bij de taai-taailoop,tempoloop en afstandsloop
krijgen respectievelijk 6,4,2 en 1 bonuspunten. De deelnemers kunnen
maximaal 10 bonuspunten behalen over de 3 wedstrijd
l. Deelnemers van 65 jaar tot 70 jaar krijgen éénmalig 2 bonuspunten.
m. Deelnemers van 70 jaar tot 75 jaar krijgen éénmalig 4 bonuspunten.
n. Deelnemers van 75 jaar en ouder krijgen éénmalig 6 bonuspunten.
o. Recreanten D-E van 60 jaar tot 65 jaar krijgen éénmalig 1 bonuspunt.
p. Recreanten A-C Dames van 60 tot 65 jaar krijgen éénmalig 1 bonuspunt
q. Voor het verkrijgen van bonuspunten moet men minimaal aan 4 onderdelen
deelnemen.
7 Einduitslag
a. De einduitslag is de rangorde na afloop van de competitie.
b. De deelnemer, waarvan de som van de vier beste resultaten het hoogst is,
wint.
c. Bij een gelijk puntenaantal wint de beste van de 5e wedstrijd .
d. Is na punt a t/m c de stand nog gelijk, wint de oudste deelnemer. *
8 Prijzen
a Na afloop van de wintercompetitie zijn er medailles en mooie bekers voor de
plaatsen 1, 2 en 3 van iedere categorie.
b. De, door Jan Vermunt beschikbaar gestelde, overige prijzen worden door
loting verdeeld, om hiervoor in aanmerking te komen, moet men aan minimaal
3 wedstrijden van de wintercompetitie hebben deelgenomen en moet men
lijfelijk aanwezig zijn bij de verloting.
9 Tenslotte
Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de organisatie van deze competitie.
•

Aangevuld op 21 januari 2020.

