
34ste DWARS DOOR SINT-PIETER 
 

REGLEMENT – TEAMRUN@SINT- PIETER 
 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het Loopkoerscomité Kuurne Sint-Pieter. 
De estafetteloop valt onder de noemer “Dwars door Sint-Pieter” en start op hetzelfde tijdstip 
als de jogging van 3,5km – 7km  en 10,5km, deze afstanden worden individueel gelopen 

 

INSCHRIJVINGEN  
Alle ploegen vooraf ingeschreven ploegen kunnen hun nummer afhalen vanaf 18h30 in de feesttent. 
De dag zelf kan nog worden ingeschreven tot 19h30. 

 

OMLOOP 
De omloop bestaat uit 4 ronden. 
Start om 20h00 in de Sint-Michielsweg aan de aankomstboog. 
De aflossingszone is aan de aankomstboog in de sint-Michielsweg. 
Wisselen van schouderband verplicht! 
Aankomst in de Sint-Michielsweg. 
Eerste loper: kleur borstnummer    GEEL   loopt  3500 meter 
Tweede loper: kleur borstnummer ROOD  3500 meter  
Derde loper: kleur borstnummer    GROEN  3500 meter 
Vierde loper: kleur borstnummer   ZWART  3500 meter 
Samen  14000 meter = 14km. 
ENKEL DE TIJD VAN DE VIERDE LOPER MET ZWART BORSTNUMMER WORDT OPGENOMEN EN GELDT ALS 
ENIGE OFFICIELE LOOPTIJD VAN DE PLOEG! 
 

CATEGORIEËN 
 

De estafetteloop wordt niet in categorieën onderverdeeld.  
Een ploeg kan dus bestaan uit drie lopers van drie verschillende categorieën. 

 

SAMENSTELLING van de PLOEGEN. 
 

De ploeg bestaat uit vier lopers 
De ploegen mogen samengesteld zijn uit atleten van hetzelfde geslacht of gemengd. 
De lopers van eenzelfde ploeg dragen een borstnummer met hetzelfde nummer maar verschillend van kleur. 
De lopers lopen in volgorde van het kleur: GEEL - ROOD – GROEN - ZWART 
De naam van de ploeg mag vrij gekozen worden (een clubnaam, een vereniging, een onderneming, een 
school of een andere ludieke naam…). 

 

TASUKI - STARTNUMMERS 
 

Het startnummer moet op de borst gedragen worden 
De “tasuki” is een sjerp die gebruikt wordt als aflossingsmiddel. 
De tasuki met startnummers worden overhandigd aan de ploegkapitein in het inschrijvingsbureau 
“voorinschrijvingen”. 
 

AFLOSSINGSZONE – SINT-MICHIELSWEG 
 

De tasuki moet op die wijze gedragen worden dat hij van de schouder, schuin over de borst, naar de heup 
hangt.  
De overhandiging van de tasuki moet gebeuren binnen de aflossingszone.  
Enkel lopers, van wie de af te lossen ploegmaat zich op het parcours bevindt mogen zich in de aflossingszone 
bevinden zonder de andere deelnemers te hinderen. 
De borstnummers dienen na de loopbeurt afgegeven aan de organisatie. 
 

PRIJZENTAFEL 
 De drie winnende ploegen ontvangen KUKADOBONS ter waarde van  

1 = €150,00 – 2 = €120,00 – 3 = € 90,00 --- alle deelnemers nemen individueel deel aan de tombola met 
naturaprijzen en aan de tombola met de superprijs TV flatscreen ter waarde van € 400,00  

 

VARIA 
De ploeg die dit reglement niet naleeft wordt gedeclasseerd en kan geen aanspraak maken op enige 
beloning. Iedere deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van het reglement . 


