
REGLEMENT 
01. Het JoggingCriterium en JeugdJoggingCriterium van Harelbeke is een organisatie van de 
  Sportraad, Sportdienst, Stad Harelbeke en de Joggingorganisatoren. 
 
02. De organisatie van de eigenlijke wedstrijden en de daarmee gepaard gaande  
  verantwoordelijkheden blijven in handen van de plaatselijke organisatoren. 
 
03. Volgende 10 wedstrijden komen in aanmerking : 
  16e KWB-Run for Fun   vr 6 mei 2016 
  24e Sinksenjogging Eiland vr 13 mei 2016 
  24e Petrus Run    za 4 juni 2016 
  8e Oud Gemeentehuis Loop  vr 10 juni 2016  
  2e SW Ladies Run   vr 17 juni 2016 
  8e Kapelle Run        vr 24 juni  2016 
  2e Eilandloop    vr 1 juli 2016 
  7e Stasegem LOOPT !   vr 26 augustus 2016 
  16e Vreugde Run   vr 2 september 2016 
  7e Symphonie Loop   vr 16 september 2016 
   
04. Er zijn 14 categorieën in het JoggingCriterium:  
  MANNEN   VROUWEN 
  M1 V1    geboren in ’97 – 2006 of 10 jaar t.e.m. 19 jaar oud in 2016 
 M2 V2 geboren in ‘87 – ’96 of 20 jaar t.e.m. 29 jaar oud in 2016 
 M3 V3  geboren in ’77 -  ’86 of 30 jaar t.e.m. 39 jaar oud in 2016 
 M4 V4  geboren in ‘67 – ’76 of 40 jaar t.e.m. 49 jaar oud in 2016 
 M5 V5  geboren in ‘57 – ’66 of 50 jaar t.e.m. 59 jaar oud in 2016 
 M6  V6 geboren in ‘47 -  ’56 of 60 jaar t.e.m. 69 jaar oud in 2016 
 M7 V7 geboren in ‘46 en vroeger of 70 jaar en ouder in 2016 
 
  Per wedstrijd ( M1 / V1  - Vrouwen  -  Mannen ) worden punten toegekend volgens 
  volgorde van aankomst en volgens aantal deelnemers.  
 
05. Er zijn 6 categorieën in het JeugdJoggingCriterium: 
   JONGENS        MEISJES 
  GEEL    geboren in 2010 - 2009 - 2008  WIT  
  GROEN    geboren in 2007 - 2006  BLAUW  
  ROOD   geboren in 2005 - 2004   BEIGE  
  
  Per wedstrijd en per categorie worden punten (100-95-90 enz. ) toegekend in  
  volgorde van aankomst. 
 
06. Eindklassement :  
    Om opgenomen te worden in het eindklassement  moeten de atleten aan minimum 8  
  wedstrijden deelgenomen (en beëindigd) hebben. De punten van ALLE uitslagen worden 
      opgeteld.  Zo is er ook steeds een juiste tussenstand mogelijk. 

  De tussenstand (met foto’s) zal geraadpleegd kunnen worden aan de inschrijvingstand van 
  elke jogging en op de website : www.harelbeke.be/vrijetijd/sport/sportraad/joggingcriterium 
 
07. Voor de eindhappening (november 2016) krijgt elke laureaat een uitnodiging toegestuurd. 

   Per categorie wordt voor de eerste drie een trofee voorzien.  
  Elke atleet, opgenomen in het eindklassement, ontvangt een aandenken van de sportraad.  
  Elke atleet die alle wedstrijden gelopen heeft ontvangt een extra aandenken 
 
08. Door inschrijving voor de wedstrijden v/h joggingcriterium geeft de deelnemer impliciet 
      toestemming om foto’s genomen tijdens de wedstrijd te publiceren op het internet. Wie dit 
      niet wenst kan dit op eenvoudige (schriftelijke) aanvraag melden. 
      Alle info van het “joggingcriterium Harelbeke” is ook te vinden op Facebook .       
 
09. Hoofdverantwoordelijke is sportraadslid: 
  - Vinckier Joost, Vlaanderenlaan 19     8530  Harelbeke       056/ 37 13 86  of  0471/ 48 57 50 

 

 

 
 
 

 
 

HARELBEKE 2016 : 

30ste JOGGINGCRITERIUM en  

18de JEUGDJOGGINGCRITERIUM  

http://www.harelbeke.be/sport


 
 


