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Art 1 De Challenge staat open voor alle lopers en loopsters al dan niet aangesloten bij een 

club of een federatie. 
Art 2 Inschrijvingsrecht per wedstrijd: maximum 7€. 

Inschrijving mogelijk tot ten laatste 15 minuten vóór de start van de wedstrijd. 
Art 3 De deelnemers worden geklasseerd in 11 categorieën (5 voor vrouwen, 6 voor mannen). 
 

Beloften meisjes: geboren in 2004 en later  Beloften jongens: geboren in 2004 en later 
Senioren dames: geboren tussen 2003 en 1982 Senioren heren: geboren tussen 2003 en 1982 
Ai1 (Ainées1)     : geboren tussen 1981 en 1972 Veteranen 1     : geboren tussen 1981 en 1972 
Ai2 (Ainées2)     : geboren tussen 1971 en 1962 Veteranen 2     : geboren tussen 1971 en 1962 
Ai3 (Ainées3)     : geboren in 1961 of vroeger Veteranen 3     : geboren tussen 1961 en 1952 
       Veteranen 4     : geboren in 1951 of vroeger 
  

Art 4 Bij zijn/haar deelname aan een wedstrijd van de Challenge Hesbignon heeft de 
deelnemer de keuze om al dan niet deel te nemen aan het algemeen klassement van de 
Challenge Hesbignon 2021. De behaalde punten tijdens de wedstrijden gelopen met een 
dagborstnummer komen niet in aanmerking voor het klassement als challenger. Om deel 
te nemen aan het algemeen klassement van de challenge dient de concurrent éénmalig 
een inschrijvingsrecht van 5€ te betalen. Bij deze inschrijving ontvangt de deelnemer een 
elektronische voetchip en een borstnummer geldig voor het ganse seizoen 2021. 
Bij deze is hij/zij nu een challenger.  
Bij inschrijving aan de volgende wedstrijd dient de challenger een inschrijvingsrecht van 
maximum 5€ te betalen (vermindering van 2€ op de prijs van een deelname met 
dagborstnummer). Bij verlies of definitieve beschadiging van de chip dient 5€ betaald te 
worden om een nieuwe chip te bekomen om aldus geklasseerd te blijven in het 
algemeen klassement. Indien enkel het borstnummer verloren is of beschadigd dient 2€ 
betaald te worden voor een nieuw borstnummer. 
Het is niet toegelaten om deel te nemen aan een wedstrijd starter (kleine omloop) met de 
chip en het borstnummer van challenger classic (grote omloop) en omgekeerd. 

Art 5 De concurrent welke niet wenst deel te nemen aan het algemeen klassement 2021 
betaalt een inschrijvingsrecht van maximum 7€ bij iedere deelname. Deze concurrent 
neemt dus niet deel aan het algemeen klassement en heeft ook geen recht op een 
beloning op het einde van het seizoen. Het is onmogelijk om een voetchip te bekomen 
voor het volledige seizoen 2021 zonder een voorafgaande betaling van 5€ aan de 
challenge.. 

Art 6 Alle deelnemers, zowel challengers of daglopers, dienen het borstnummer te bevestigen 
vooraan en niet op de rug. Het nummer en het logo der sponsors dienen zichtbaar te zijn 
tijdens de volledige wedstrijd. Een onleesbaar, bedekt, beschadigd of verloren 
borstnummer kan de diskwalificatie betekenen voor de deelnemer. 
De challengers dienen imperatief de chip vast te maken aan de loopschoen.  

Art 7 Om geklasseerd te zijn in een wedstrijd  en behalve bij tegenstrijdige beslissing van het 
comité, is een tijdslimiet vastgelegd op basis van 8 minuten per Km.. 

Art 8 De berekening voor het toekennen der punten is de volgende: 1000 punten voor de 
eerste in elke categorie en vervolgens een degressieve schaal van 10 tot 10 punten.  
10 punten is eveneens het minimum voor elke deelnemer opgenomen in het klassement 
van een wedstrijd.  

 
 
Art 9 Voor het algemeen klassement van de challengers wordt een puntenbonus 

toegekend overeenstemmend met het aantal volledige gelopen kilometers van elke 
wedstrijd en dit vanaf de eerste deelname. 



Art 10 Elke geklasseerde challenger in minimum 50% van het totaal aantal voorziene 
wedstrijden afgerond naar onder toe (voorbeeld: 10 voor 20 wedstrijden, 9 voor 18 of 19 
wedstrijden) neemt deel aan het algemeen klassement. 

 Voor het seizoen 2021 (20 wedstrijden) = deelname aan minimum 10 joggings. 
Art 11 Het definitieve klassement voor elke categorie wordt opgemaakt op basis van de 10 

beste resultaten op het geheel der wedstrijden van de challenge 2021. 
 Alle geklasseerde challengers op het einde van het seizoen bekomen een 

herrinneringsgeschenk tijdens de feestavond (De avond der joggers) georganiseerd door 
het comité van de vzw Challenge Hesbignon. 

Art 12 Bij een gelijk aantal punten voor een eerste, tweede of derde plaats is het aantal 
overwinningen welke telt voor het aanduiden van de winnaar of winnares. Indien nodig is 
het aantal tweede plaatsen doorslaggevend.  

Art 13 Bij de 1ste deelname dient de challenger bekend te maken al dan niet deel uit te maken 
van een club. Voor het interclubklassement is er geen wijziging van club mogelijk in de 
loop van het seizoen.  

Art 14 Een finaal interclubklassement is voorzien. Dit klassement wordt opgemaakt op basis 
van de 5 best geklasseerde lopers challengers  van elke club voor iedere wedstrijd. 

Art 15 Een finaal interclubklassement – met de naam getrouwheidklassement – houdt rekening 
met het totaal aantal deelnemers challengers van eenzelfde club over het geheel van de 
challenge.  

Art 16 Elke concurrent neemt deel onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. 
Art 17 Minderjarige deelnemers lopen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of hun 

meerderjarige begeleider(s). 
Art 18 Door hun deelname aan één der joggings of elke andere manifestatie van de Challenge 

Hesbignon, verzaken de lopers/loopsters tijdelijk aan hun recht op afbeelding. In het 
kader van de weergave van evenementen gelinkt aan de sportaktualiteit, staan zij toe dat  
beelden, foto’s en video’s op dewelke zij zouden kunnen voorkomen worden 
gepubliceerd. 

Art 19 Elk geschil wordt bestudeerd en beslist door het comité van de vzw Challenge 
Hesbignon. 
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Art 20 Het geheel der bovenstaande artikels (1 tot en met 19) van het algemeen reglement van 
de Challenge Hesbignon is eveneens van toepassing voor de Challenge Starter 2021 
met uitzondering van volgende punten. 

Art 21 Inschrijvingsrecht per wedstrijd: maximum 4 voor de Challenger Starter en maximum 5€ 
voor de niet-challenger (dagloper). 
Inschrijving mogelijk tot ten laatste 15 minuten vóór de start van de wedstrijd. 

Art 22 De deelnemers worden geklasseerd in 6 categorieën (3 voor vrouwen, 3 voor mannen). 
 

Cadetten meisjes: geboren in 2007 en later Cadetten jongens: geboren in 2007 en later 
(=meisjes jonger dan 15 jaar)   (=jongens jonger dan 15 jaar) 
Beloften meisjes : geboren in 2004,2005 of 2006 Beloften jongens : geboren in 2004,2005 of2006 
Dames:                 geboren in 2003 en vroeger Heren:                   geboren in 2003 en vroeger 
 
 
 


