Algemeen.
Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de door Atletiekvereniging Athlos georganiseerde Bosloopcompetitie.
Het wedstrijdreglement is namens het bestuur vastgesteld door de Wedstrijd Organisatie Commissie, hierna te
noemen de WOC, van av Athlos.
Daar waar dit wedstrijdreglement niet in voorziet en/of onduidelijk is, prevaleert het wedstrijdreglement van de
Atletiekunie.

Bosloopcompetitie.
De Bosloopcompetitie is een recreatieve hardloopwedstrijd, die bestaat uit een cyclus van 7 wedstrijden, die
plaatsvindt op elke laatste zondag van de maanden oktober tot en met april.
Uitzondering hierop zijn de Kerstdagen, Pasen alsmede Koningsdag. Dan vindt de wedstrijd plaats op de
voorlaatste zondag van die maand.
De Bosloopcompetitie onderscheidt 4 afstanden en 3 categorieën.

Plaats van de Bosloopcompetitie.
De wedstrijd wordt gehouden nabij de atletiekbaan van av Athlos aan de Strokelweg te Harderwijk en in het nabij
gelegen Harderwijker Bos.
Start en Finish zijn direct naast de atletiekbaan gelegen.

Organisatie van de Bosloopcompetitie.
De organisatie van de Bosloopcompetitie is in handen van de WOC van av Athlos.

Afstanden van de Bosloopcompetitie.
De 4 afstanden zijn:
Kidsrun van 1000 mtr,
5 KM,
10 KM,
15 KM
De hiervoor vermelde afstanden zijn geen exact gemeten afstanden.

Categorieën tijdens de Bosloopcompetitie.
De 3 categorieën zijn:
1. Kidsrun jongens en meisjes
2. 5 KM, 10 KM en 15 KM mannen
3. 5 KM, 10 Km en 15 KM vrouwen
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Deelname aan de Bosloopcompetitie.
Deelname aan de genoemde afstanden staat open voor iedereen, echter op de volgende voorwaarden:
Kidsrun voor jongens en meisjes van 5 jaar tot en met 12 jaar
5 KM, voor deelnemers van 12 jaar en ouder
10 KM voor deelnemers van 14 jaar en ouder
15 KM voor deelnemers van 16 jaar en ouder
Deelname aan de Bosloopcompetitie is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor
promotionele doeleinden van de Bosloopcompetitiewedstrijden en/of Atletiekvereniging Athlos te
Harderwijk, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Inschrijven voor de Bosloopcompetitie.
Inschrijven vindt zo veel mogelijk digitaal plaats door middel van de op de website van av Athlos beschikbaar
gestelde inschrijf mogelijkheid.
Bij digitale inschrijving vindt automatische incasso plaats van het verschuldigde inschrijfgeld.
Inschrijven kan ook op de wedstrijddag zelf, tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Het inschrijfgeld is bij inschrijven op de wedstrijddag zelf € 0,50 hoger dan bij digitale inschrijving.
Het verschuldigde inschrijfgeld dient in dit geval contant bij het inschrijven te worden afgerekend.
De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Bij annulering en/of niet op komen dagen wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Aanvangstijden van de Bosloopcompetitie.
De wedstrijd start om:
10.15 u voor de Kidsrun
10.30 u voor de 5 KM, 10 KM en de 15 KM
De organisatie behoudt zich het recht voor het evenement af te gelasten of te verplaatsen door overmacht,
weersomstandigheden en overige calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan
worden. Reeds ontvangen inschrijfgelden worden ook dan niet gerestitueerd.
De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld

Parkoers van de Bosloopcompetitie.
De 5 KM is 1 ronde over een bewegwijzerd bosparkoers
De 10 KM is 2 ronden over een bewegwijzerd bosparkoers
De 15 KM is 3 ronden over een bewegwijzerd bosparkoers
De Kidsrun is 2 ronden over een bewegwijzerd bosparkoers.
De doorgang voor de laatste ronde sluit 60 minuten na de start van betreffende afstand. Deelnemers die na dit
tijdstip voor de laatste ronde arriveren, worden geregistreerd als gefinisht op tot dan toe gelopen afstand.

Uitslagen van de Bosloopcompetitie.
De uitslagen van de wedstrijden worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur, na afloop van elke wedstrijd
gepubliceerd op de website van av Athlos alsmede op de website www.uitslagen.nl
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Klassement van de Bosloopcompetitie.
Van de resultaten (van de deelnemers) wordt door de organisatie een klassement samengesteld. Deelnemers die
aan tenminste 5 van de 7 georganiseerde wedstrijden hebben deelgenomen komen in aanmerking voor de
eindklassering. De 5 beste resultaten zijn uiteindelijk bepalend voor de einduitslag van de competitie.
Er is een mannenklassement en een vrouwenklassement over de gezamenlijke afstand van 5, 10 en 15 KM en er is
een gezamenlijk jongens- en meisjesklassement voor de Kidsrun van 1 KM.

Puntentelling van de Bosloopcompetitie.
e

De afstand van de 1 wedstrijd van het seizoen met het grootste aantal deelnemers, mannen en vrouwen
tezamen, is bepalend voor de puntenteling. Doen er, bijvoorbeeld met de 5 km in totaal 110 deelnemers mee en is
de 5 km daarmee de best bezochte afstand, dan is het maximum aantal te verdienen punten voor deze wedstrijd
en ook voor de volgende wedstrijden van het competitieseizoen 110. Dat betekent dat de winnaar bij de mannen
en bij de vrouwen van zowel de 5 km, als de 10 km en de 15 km 110 punten krijgt. De nummer 2 van de
respectievelijke afstanden krijgt 109, de nummer 3 108, etc., etc.
Bij de volgende wedstrijden van de competitie geldt vervolgens als maximum aantal te verdienen punten per
afstand en per categorie 110 punten, ongeacht het aantal deelnemers in de betreffende categorie. Ook dan krijgt
nr. 1: 110 punten, nr. 2: 109 en nr. 3: 108 , etc., etc. Bij een groter aantal deelnemers dan 110 in de categorie
ontvangen de laatst eindigende deelnemers altijd één punt.
Voor de uiteindelijke eindklassering komen alleen deelnemers in aanmerking die aan tenminste 5 van de 7
wedstrijden hebben deelgenomen. Het puntentotaal van de 5 beste uitslagen over deze wedstrijden is bepalend
voor de eindklassering. Bij een gelijke puntenstand wint hij/zij die in het betreffende seizoen het meest heeft
deelgenomen. Is de eindklassering in dat geval ook gelijk dan is er een sprake van ex aequo en eindigen de
betreffende deelnemers op dezelfde plaats.
Uitsluitend voor de 3 best geklasseerde deelnemers in elke categorie wordt door de organisatie een prijs
beschikbaar gesteld.

Verloting tijdens de Bosloopcompetitie.
Na afloop van elke wedstrijd vindt er een verloting plaats op het, door de organisatie, aan de deelnemers
beschikbaar gestelde startnummer .
Deze verloting is onderverdeeld in de categorieën:
deelnemers Kidsrun en
deelnemers overige afstanden.

Persoonsgegevens.
Atletiekvereniging Athlos hanteert een protocol Bescherming persoonsgegevens. Dit protocol is te
raadplegen via www.athlos.nl.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze
middels uw inschrijving aan ons bekend heeft gemaakt
Op het moment van inschrijving voor het hardloopevenement, verklaart de deelnemer zich bekend met deze
Algemene voorwaarden.
In situaties waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van AV Athlos.
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