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WEDSTRIJDREGLEMENT ESTAFETTELOOPCROSS  
 

 

1. Aan de estafetteloop doen uitsluitend bedrijventeams mee. 

 

2. Elk team bestaat uit 3 lopers. 

 

3. De lopers kunnen tussen 12.15 en 12.30 de startbescheiden ophalen bij de 

wedstrijdleiding. 

 

4. De startnummers dienen duidelijk leesbaar aan de voorzijde te worden gedragen. 

  

5. Elke loper ontvangt een loopchip en dient deze aan de schoen te bevestigen. 

 

6. De lopers verzamelen om 12.45 uur bij de start- en finishboog. 

 

7. De estafette heeft een totale lengte van om en nabij de 12 km (60 ronden). 

 

8. Het parcours wordt gelopen tegen de wijzers van de klok in.  

 

9. Het parcours kent een afwisselende ondergrond (verhard en onverhard), alsook 

diverse obstakels. 

 

10. Iedere loper dient minimaal 1 ronde te lopen, verder mag er zo vaak als wenselijk 

gewisseld worden. 

 

11. In het wisselvak dient gewisseld te worden middels het overhandigen van de 

estafettestok.  

 

12. De wissellopers mogen het wisselvak niet verlaten. Enkel de wissellopers mogen in 

het wisselvak komen. 

 

13. Bij het wisselen mogen lopers van de andere teams niet gehinderd worden op straffe 

van diskwalificatie. 

 

14. Het is tijdens de loop verboden voor andere lopers dan diegene met de estafettestok 

zich op de chip-registratiematten te begeven op straffe van diskwalificatie.   

 

15. Het parcours wordt afgezet met lint en bewaakt door baancommissarissen. 

 

16. Wie zich tijdens het lopen buiten het parcours begeeft, wordt gediskwalificeerd. 

 

17. Wie de aanwijzingen van de baancommissaris(sen) niet opvolgt, wordt 

gediskwalificeerd. 

 

18. Het klassement wordt opgemaakt op basis van binnenkomst na 60 ronden, met een 

maximale tijdsduur van 60 minuten. 

 

19. Het winnende team krijgt 300 bokaalpunten, het team opvolgend krijgt 290 

bokaalpunten, etc. 

 

20. Niet deelnemende teams krijgen automatisch 0 bokaalpunten. 

 

21. Alle lopers dienen hun loopchip direct na afloop in te leveren bij de wedstrijdleiding. 

Teams die hierbij in gebreke blijven, worden niet opgenomen in de uitslag.   

 

22. In punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

 

  


