52STE WESTELSE
SCHOLENCROSS
woensdag 27/09/2017
REGLEMENT
1. De 52ste Westelse scholencross vindt plaats onder de auspiciën van de Stichting
Vlaamse Schoolsport en kadert in de Vlaamse Veldloopweek.
2. Deelnemen aan de Westelse scholencross kan enkel indien de loper school loopt in
één van de scholen die zich vooraf inschreef voor de scholencross. Er kan niet op
eigen initiatief worden deelgenomen.
3. Elke loper ontvangt bij aankomst een balpen en een appel. Per reeks wordt
bovendien aan de eerste drie lopers een medaille uitgereikt.
4. Voor de lagere scholen wordt naast een individueel klassement, ook een algemeen
scholenklassement opgemaakt. De lagere school die over de twaalf ingerichte
reeksen (zes jongensreeksen en zes meisjesreeksen) het best scoort, ontvangt een
beker. Om de winnaar te bepalen wordt rekening gehouden met het behaalde
resultaat van de eerste drie lopers in elke reeks. Bij een gelijk aantal punten is de
plaats van de derde loper bepalend. Om in aanmerking te komen voor de
overwinning moeten in ten minste 8 van de 12 reeksen minstens 3 lopers de
aankomst bereiken.
5. Ook voor middelbare scholen wordt een algemeen klassement (over de 12 ingerichte
reeksen) opgemaakt. De overwinning in dat klassement komt toe aan de school met
de vier hoogstgeplaatste lopers per reeks. Bij een gelijk aantal punten bepaalt de
plaats die de vierde loper behaalde de winnaar. Ook hier ontvangt de winnende
school een beker.
6. De reeksen 25, 26, 27, 28, 29 en 30 starten samen. Voor wat betreft het eindresultaat
worden deze reeksen evenwel afzonderlijk behandeld. De eerste drie lopers van elke
van de voornoemde reeksen ontvangen bijgevolg een medaille.
7. Deelnemers brengen zelf veiligheidsspelden mee.
8. Borstnummers kunnen door de schoolsportbegeleider worden afgehaald op het
secretariaat in de sporthal en dit vanaf 12.15u.
9. De organiserende scholen tellen zichzelf niet mee in de uitslag wat betreft de te
winnen trofeeën.
10. De medailles en eventueel behaalde trofeeën zullen na elke reeks op het podium
worden uitgereikt.
11. Elke deelnemende school krijgt na afloop van de cross een boekje met de individuele
resultaten toegestuurd.
12. Het bewust hinderen of kwetsen van andere deelnemers, op welke manier dan ook,
wordt niet toegelaten en kan door de parcourstoezichters worden bestraft met
diskwalificatie.
13. De organisatie van de cross, noch de Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo zijn
verantwoordelijk voor eventuele materiële, dan wel lichamelijke schade opgelopen
tijdens de cross.

