
Reglement AFLOSSING van WALO 

 

 
De aflossing van WALO is een aflossingsloop voor jeugd en volwassenen. Deze wedstrijd wordt 
georganiseerd door WALO (Wase Lopers, Nieuwkerken) en de atletiek competitie K.A.V.V.V. & Fedes. 
 

Ploegsamenstelling: 

 

Artikel 1:  

Elke ploeg bestaat uit 5 unieke atleten.  

 

Artikel 2: 

Deze atleten zijn lid van dezelfde club aangesloten bij atletiek competitie          

K.A.V.V.V.& Fedes. 

 

Artikel 3:  

Elke ploeg wordt per categorie ingedeeld. Volgende categorieën zijn beschikbaar (A) 

jeugd, (B) herenploeg en (C) damesploeg. De herenploeg bestaat uit 5 mannelijke 

atleten, de damesploeg uit 5 vrouwelijke atletes en een gemengde ploeg bestaat uit 

heren en dames.  

 

Uitzondering: Op artikel 1 en 2 kan afgeweken worden indien door omstandigheden geen 

ploeg van 5 unieke en/of clubleden kan samengesteld kan worden. In voorkomend geval 

kan een dergelijke noodploeg geen aanspraak maken op een podiumplaats (top drie in de 

betreffende categorie). 

 

De wedstrijd: 

 

Artikel 4: 

De atleten lopen het parcours zoals door de organisatie aangeboden. 

 

Artikel 5: 

In de wisselzone wordt middels aanraking de aflossing bewerkstelligd. 

 

Artikel 6:  

Een atleet mag niet bevoordeeld worden door een fietser of een atleet die op het 

eigenste moment niet deelneemt aan de competitie.  

 

Artikel 7: De aflossingsploegen worden ingedeeld als herenploeg of damesploeg. Een 

gemengde ploeg wordt ingedeeld in het klassement van de herenploeg. 

 

Inbreuken: 

 

Artikel 8: Inbreuken op voorliggend reglement worden in samenspraak tussen de 

organisatoren (WALO en K.A.V.V.V.& Fedes) besproken. Er zal een straftijd aangerekend 

worden in functie van de grootte van de inbreuk. De minimale straftijd bedraagt 3 

minuten. 

 

 

 



Klassement: 

 

Artikel 9: 

De ploegen worden geklasseerd volgens aankomst binnen de ingedeelde categorie (heren 

of dames) op voorwaarde dat voldaan is aan de regels zoals bepaald in voorliggend 

reglement. Een gemengde ploeg wordt ingedeeld bij de herenploeg. 

 

Artikel 10: 

Ploegen die niet voldoen aan artikel 1 en 2 kunnen geen top drie plaats opeisen. 

 

Prijzen: 

 

Artikel 11: 

Elke atleet wordt op individuele basis beloond voor zijn deelname met een naturaprijs. 

 

Artikel 12:  

De winnende ploeg per categorie wordt beloond met een wisselbeker. 

 

Artikel 13: 

De snelste volwassen loper en loopster (volgens geslacht M/V) wordt eveneens beloond. 

 

Artikel 14: 

Indien een parcoursrecord (individueel of per ploeg, en volgens volwassen categorie: 

man / vrouw) wordt eveneens een bijkomende prijs uitgereikt. 

 

Artikel 15: 

De club die het grootste aantal ploegen afvaardigde (jeugd en volwassenen samen) 

ontvangt een beker. Bij ex-aequo telt het meeste aantal unieke atleten, vervolgens de 

beste positie van de betreffende ploeg onafhankelijk van de categorie. Dit betreft geen 

wisselbeker en kan behouden blijven na ontvangst. 

 

Wisselbeker: 

 

De atletiek competitie K.A.V.V.V.& Fedes stelt 3 wisselbekers ter beschikking. Het betreft 

een wisselbeker voor de verschillende categorieën (jeugd, dames en heren). 

 

Wanneer een club de actuele editie van de aflossingsloop in zijn categorie wint, mag de 

wisselbeker voor één jaar (tot de volgende editie van de aflossingsloop) in zijn bezit 

houden. 

 

Wanneer een club de aflossing in zijn categorie 3 maal gewonnen heeft, mag deze club 

deze beker behouden,ongeacht de tijdspanne die hiervoor nodig zal zijn. De jaartelling 

hiervoor zal beginnen vanaf 2020,de clubs die de wisselbekers nu nog in hun bezit 

hebben,mogen deze behouden. K.A.V.V.V.& Fedes zorgen voor nieuwe wisselbekers. 

 

De tussenstanden worden één maand voor de volgende editie informatief overgemaakt 

aan alle clubs van K.A.V.V.V. & Fedes door de organisatie. 

 

Een nieuwe wisselbeker wordt aangeboden door de atletiek competitie K.A.V.V.V. & 

Fedes. 

 

Indien een wisselbeker zwaar beschadigd wordt afgeleverd, zullen de kosten aan de 

veroorzaker verrekend worden. 

 

Dit nieuwe reglement zal  vanaf 2020 van toepassing zijn.  


