
Movement Running Criterium
Reglement

1. Het Movement running criterium bestaat uit 8 wedstrijden gespreid over de maanden
april tot oktober.

2. De wedstrijden bevinden zich allemaal op grondgebied Oostende maar liggen in
verschillende wijken van de stad.

3. Het inschrijvingsgeld bedraagt 8€ vooraf en 10€ de dag zelf. De voorinschrijvingen
sluiten af 2 dagen voor de start van de wedstrijd.

4. Wanneer de online inschrijvingen afgesloten zijn kan niet meer geannuleerd worden
met terugbetaling van inschrijvingsgeld.

5. Kinderen tot 16 jaar lopen gratis mee in de wedstrijdlopen, paspoort is wel vereist bij
inschrijving. Uitsluiting volgt wanneer hier fraude mee gepleegd wordt. (bv ouder
loopt onder borstnummer zoon of dochter)

6. Mensen met een UITpas volgens kansentarief betalen slechts 20% van de
deelnameprijs. Hier zijn wel slechts 10 lopers per wedstrijd toegelaten aan deze
voorwaarden.

7. De lopen gaan door accommodaties van scholen of culturele plekken. Elke
deelnemer heeft respect voor alle materiaal.

8. Elke wedstrijd zal voorzien worden met een ruimte om een sportzak achter te laten.

9. Er is geen mogelijkheid om te douchen na de wedstrijd.

10. Elke wedstrijd heeft 2 afstanden. De eerste om en bij de 5 a 6 km ,  de tweede om en
bij de 10 a 12 km.

11. We zijn een genderneutraal criterium waardoor iedereen vrij is om deel te nemen aan
een afstand naar keuze.

12. We werken niet met leeftijdscategoriën dit omdat elke deelnemer evenveel kans
maakt op een prijs.

13. Wie deelneemt aan 5 wedstrijden maakt kans op de eindprijzen. De 5 beste
resultaten komen in het eindklassement.



14. Voor lopers, die aan meer wedstrijden deelnemen dan minimaal vereist, tellen hun
beste uitslagen.Bij gelijke stand telt de volgende beste uitslag als vereist.

15. Eenmaal gekozen voor een afstand kun je enkel in aanmerking komen voor het
klassement van het criterium van de lange of korte afstand. Hier kun je niet kiezen
om te switchen , tenzij de deelnemer al 5 wedstrijden heeft gelopen binnen dezelfde
afstand.

16. De puntenverdeling is 250 - 225 - 210 - 200 - 195 - 190 - 185 - 180 - 175 - 170
Vanaf plek 11 krijgen de deelnemers 150 - 1 volgens de plek. Wanneer de punten op
zijn krijgt elke volgende deelnemer 1 punt.

17. Na de wedstrijden zijn er geen podiums , in ruil hiervoor worden er 6 prijzen verloot
ter waarde van 25€ over alle deelnemers.

18. De top 3 dames/heren van het criterium op de lange en korte afstand krijgt op het
eind een mooie prijs.

19. Onregelmatigheden leiden meteen tot uitsluiting.

20. Officiële uitslagen zullen te vinden zijn op de website www.movementvzw.com

21. Door deelname aan één van de wedstrijden stemt men automatisch ermee in dat
men opgenomen wordt in ons klassement, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld wordt
door de deelnemer. Deze kan dit doen door te mailen naar
movementvzw@gmail.com.

22. Door deelname aan één van de wedstrijden stemt men automatisch ermee in dat de
gemaakte foto’s/video’s gebruikt mogen worden door Movement voor
reclamecampagnes, sociale media, flyers, …. tenzij uitdrukkelijk anders gemeld
wordt door de deelnemer. Deze kan dit doen door te mailen naar
movementvzw@gmail.com.

23. De organisatie doet zijn uiterste best om de lopen voor iedereen zo leuk mogelijk te
maken. Hier zijn vele uren van inspanning aan vooraf gegaan. De organisatie zou het
dan ten zeerste appreciëren dat verbeterpunten gemeld worden aan de organisatie
via movementvzw@gmail.com
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