Reglement Agium Runcircuit 2018.
Wedstrijd
Ruitenburg Halve Westland
Trompper Optiek Golden Tenloop
Dios Lenteloop
Omloop van Ter Heijde
Oranjeloop
Kadeloop
Ruitenburg Run Maasdijk
Bradelierloop
Rijkzwaanloop

Plaats
Naaldwijk
Delft
Den Hoorn
Ter Heijde
Kwintsheul
Schipluiden
Maasdijk
De Lier
‘s-Gravenzande

Datum
24 maart
10 mei
19 mei
8 juni
22 juni
7 juli
21 juli
18 aug
29 sep

Afstanden
½ marathon, 10km, 5km
10km, 5km
10km, 5km
10km, 5km
10km, 5km
12km, 5km
10km, 5km
10km, 5km
10EM, 5km

Lange circuit 10KM of meer.
Mannen

Senioren
Mannen 35+
Mannen 45+
Mannen 55+

tot 34jaar
35-44jaar
45-54jaar
55+

vanaf heden tot 1-10-1983
geboren voor 1-10-1983 tot 1-10-1973
geboren voor 1-10-1973 tot 1-10-1963
geboren voor 1-10-1963

Vrouwen

Senioren
Vrouwen 35+
Vrouwen 45+
Vrouwen 55+

tot 34jaar
35-44jaar
45-54jaar
55+

vanaf heden tot 1-10-1983
geboren voor 1-10-1983 tot 1-10-1973
geboren voor 1-10-1973 tot 1-10-1963
geboren voor 1-10-1963

5km circuit.
Mannen

Jonger dan 18 jaar
Senioren 1
Senioren 2
Masters

<18
18-39jaar
40-49jaar
50+

geboren vanaf 1-10-2000 tot heden
geboren voor 1-10-2000 tot 1-10-1978
geboren voor 1-10-1978 tot 1-10-1968
geboren voor 1-10-1968

Vrouwen

Jonger dan 18 jaar
Senioren 1
Senioren 2
Masters

<18
18-39jaar
40-49jaar
50+

geboren vanaf 1-10-2000 tot heden
geboren voor 1-10-2000 tot 1-10-1978
geboren voor 1-10-1978 tot 1-10-1968
geboren voor 1-10-1968

Coördinator Agium Runcircuit:

Maarten Bakker

runcircuit@olympus70.nl

Het Klassement.
Voor het klassement val je in de leeftijdscategorie waarbij je de leeftijd hebt, op de laatste wedstrijd
van het circuit.
Uw klassering in het klassement wordt bepaald aan de hand van uw plaats bij de wedstrijden die u
heeft gelopen.
De punten van de 5 beste wedstrijden worden bij elkaar opgeteld en daarvan een gemiddelde van
gemaakt. Diegene met het laagste aantal punten, is de winnaar zijn/haar leeftijdscategorie van het
Agium Zomer Runcircuit.
Voorbeeld:

Naaldwijk: plaats 10, Golden Ten Delft: plaats 7,
Omloop Ter Heide: plaats 13 Oranjeloop Kwintseheul:
plaats 20, Rijkzwaanloop ’s-Gravenzande: plaats 4.
Aantal punten in het klassement wordt dan (10+7+13+20+4) : 5 = 10,8 punten
Bij gelijke stand in het eindklassement wordt gekeken naar de overige van de 9 wedstrijden.
Bij deelname van minimaal vijf van de negen wedstrijden wordt men opgenomen in het
eindklassement.
De punten van het 5km-circuit zijn niet overdraagbaar naar het Lange afstand runcircuit en
andersom.
Definitieve uitslag van Wedstrijdorganisaties is van doorslag gevend voor de puntentelling van het
klassement, mocht de uitslag niet kloppen van een wedstrijd dient u contact te leggen met de
daarvoor organiserende wedstrijdorganisatie. De loper is zelf verantwoordelijk om eventuele fouten
door te geven die betrekking hebben tot het runcircuit (leeftijd etc)

Prijzen.
De prijzen worden uitgereikt na afloop van de Rijkzwaanloop in ‘s-Gravenzande. Prijzen dienen
persoonlijk te worden afgehaald. Indien men verhinderd is, kan contact worden opgenomen met de
coördinator (runcircuit@olympus70.nl)
Voor elke leeftijdscategorie zijn drie prijzen:
Plaats 1
lange afstand €100, Plaats 2
€50, Plaats 3
€30, -

5km

€80,€40
€20

De overal winnaar bij de dames en heren, diegene met de minste punten ongeacht welke leeftijd,
krijgt een extra prijs.
Natura prijzen zullen door Agium op willekeurige wijze worden verstrekt.
Voor deelnemers die alle 9 wedstrijden in het circuit uitlopen is er een leuke attentie.
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Privacy verklaring
Het Agium Zomer Runcircuit maakt gebruik van de inschrijvingen van de 9 wedstrijden, die onderdeel
hiervan zijn. Na elke wedstrijd ontvangt u een mail met de uitslag van deze wedstrijd, en er zal een
tussenstand/eindstand gepubliceerd worden op agium.nl/runcircuit. Ontvangt u liever geen mail of
wilt u niet opgenomen worden in de tussenstand? Stuur dan een mailtje naar
runcircuit@olympus70.nl
Uw contactgegevens zullen nooit doorgegeven worden voor commerciële doeleindes.
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