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AV DE KOPLOPERS DELFT        
REGLEMENT KOPJESLOOP BEDRIJVENCOMPETITIE 2017 

 
1. De bedrijvencompetitie 2017 staat open voor bedrijven-, vrienden- en verenigingenteams. 

 
2. De competitie wordt gelopen tijdens de Kopjeslopen elke 2

e
 zondag in de maanden september, 

oktober, november in de Delftse Hout. Start om 11.00 uur. (www.dekoplopers.nl)  
 

3. Er kan worden ingeschreven met teams die uit minimaal 3 en maximaal 8 lopers/loopsters bestaan.  
 
4. De te lopen afstand bedraagt 5 km. Elke loper uit het team loopt deze afstand individueel.  
 
5. Voor de berekening van het winnende team geldt de volgende rekenmethode: Bij de gefinishte 

dames wordt 2 minuten van de eindtijd afgetrokken. Van alle gefinishte lopers wordt de gemiddelde 
tijd berekend nadat eerst de correctie op de damestijd is toegepast (= gemiddelde teamtijd vóór 
bonusaftrek). 
Elke gefinishte teamdeelnemer vanaf de 4e plaats ontvangt bonusseconden die van de gemiddelde 
teamtijd worden afgetrokken.  
4

e
 loper : 20 sec 

5
e
 loper: 40 sec (1:00) 

6
e
 loper: 60 sec (2:00) 

7
e
 loper: 80 sec (3:20) 

8
e
 loper: 100 sec (5:00) 

Het tijdvoordeel voor het team is dus maximaal 5 minuten, het loont dus om met zoveel mogelijk 
lopers te lopen. 
: 

6. Als een team op één of meer van de drie zondagen met minder dan drie lopers finisht, volgt 
diskwalificatie. 

 
7. Het deelnemende bedrijf dient bij aanmelding de namen van de deelnemende lopers/loopsters per 

team op te geven. Een bedrijf kan meerdere teams inschrijven, doch lopers/loopsters kunnen de hele 
competitie slechts voor één team uitkomen. Elk teamlid krijgt een persoonlijk startnummer. 
Tussentijdse wijzigingen of aanvullingen worden niet geaccepteerd. 
 

8. De kosten per team per seizoen bedragen € 80,00. 
 

9. Het inschrijfgeld dient bij aanvang van de Kopjesloop contant te worden voldaan, of eerder op 
girorekening 1463721 t.n.v. Marieke van den Akker, Delft. 
 

10. Ter herkenning en uit reclameoogpunt worden de teams verzocht zich in speciaal tenue  
of T-shirt te presenteren. 
 

11. De volgende prijzen worden beschikbaar gesteld: 
- winnende team   : € 75,00 
- team dat op de 2

e
 plaats eindigt : € 30,00 

- team dat op de 3
e
 plaats eindigt : € 20,00 

Indien er meer dan acht teams deelnemen, zullen de hoogte en het aantal geldprijzen worden 
aangepast. 

  
12. De prijsuitreiking zal plaatsvinden direct na de Kopjesloop van november 2017 

 
13. Er kunnen maximaal 18 teams deelnemen. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving. Indien er 

minder dan acht teams worden aangemeld, kan de competitie worden geannuleerd. 
 

14. Inschrijving is mogelijk tot en met 4 september 2017. 
 

Inlichtingen:   
Email:  bedrijvenloop@dekoplopers.nl 
 
Marieke van den Akker         (015-214 30 46) 
Marja van Valen                   (06- 53 59 32 58) 
Bianca Weijers                     (06 44 17 49 51) 

mailto:bedrijvenloop@dekoplopers.nl

