
19 SEPTEMBER 2020
RUN TO WALK AGAIN

NIEUW CONCEPT
TEAMESTAFETTE + BOOGSCHIETEN



VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDDAG

07.30 – 14.30 (7u)

MARATHON = Lopers van Sporta naar Herentals en terug
KLAVERTJE 4 =  Aansluitend vanuit Sporta: rondes van 5km lopen. Om 14.00 uur gaat de bel, enkel de volledig afgewerkte 
rondes tellen mee. 

14.45 – 15.45 (1u)

Handbikers (lus 5km) = HANDBIKE LUS Om 15.30 uur gaat de bel, enkel de volledig afgewerkte rondes tellen mee.

16.00 – 19.30 (3u30)

Klaverblad-parcours: 3 blaadjes (3 x 5 km) voor de lopers in volgorde 1, 2, 3 en 1 blaadje (1 x 5) voor handbikers. Om 19.00 
uur gaat de bel. Enkel de volledig afgewerkte rondes tellen mee. Competitie boogschieten tot 19.00 uur.

SAMENSTELLING VAN DE TEAMS

• 8 tot 16 deelnemers per team
• Minstens 1 handbiker per team
• Alle teamleden kunnen deelnemen aan de competitie boogschieten
• Extra boogschutters kunnen ingezet worden
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Hoe kun je het team verdelen?

Elk team kiest volledig vrij hoe het zijn lopers, fietsers en handbiker inzet in de competitie.

Hierbij een voorbeeld waarbij wij een fictief team verdelen. Wij baseren ons op een loopsnelheid van 10 km/uur en een  
handbikesnelheid van 20 km/uur. De reservevakken worden gebruikt wanneer sneller gelopen wordt.

VERDELING        LOPERS – FIETSERS – HANDBIKERS      2020

7u30 7:30 > 9:30 21 km Tongerlo > 
Herentals

Loper Fietser - 
loper

Fietser - 
loper

Fietser - 
loper

9:30 > 11:30 21 km Herentals > 
Tongerlo

Loper Fietser - 
loper

Fietser - 
loper

Fietser - 
loper

11:30 > 12:00 5 km Klaver 1 Loper Fietser - 
loper

                                                                                                             

14:30                                                                              

12:00 > 12:30 5 km Klaver 2 Loper Fietser - 
loper

12:30 > 13:00 5 km Klaver 3 Loper Fietser - 
loper

13:00 > 13:30 5 km Klaver 1 Loper Fietser - 
loper

13:30 > 14:00 5 km Klaver 2 Loper Fietser - 
loper

14:00 > 14:30 5 km Klaver 3 Loper Fietser - 
loper

reserve 5 km Klaver 1
reserve 5 km Klaver 2

14:45 

15u45
14:45 > 15:45 20 km Handbike Kla-

ver 4
Handbiker Fietser Fietser 

16:00

19:30

16:00 > 16:30 5 km Klaver 1 Loper Fietser - 
loper

16:30 > 17:00 5 km Klaver 2 Loper Fietser - 
loper

17:00 > 17:30 5 km Klaver 3 Loper Fietser - 
loper

17:30 > 17:45 5 km Handbike Kla-
ver 4

Handbiker Fietser Fietser 

17:45 > 18:15 5 km Klaver 1 Loper Fietser - 
loper

18:15 > 18:45 5 km Klaver 2 Loper Fietser - 
loper

18:45 > 19:15 5 km Klaver 3 Loper Fietser - 
loper

19:15 > 19:30 5 km Handbike Kla-
ver 4

Handbiker Fietser Fietser 

reserve 5 km Klaver 1
reserve 5 km Klaver 2
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WISSELS IN DE ESTAFETTE
De marathon: elk team zet onbeperkt lopers in voor de marathon. Je wisselt onderweg zoveel je wenst. Let op: 1 begelei-
der op de fiets is verplicht (geen auto’s op het traject, enkel fietser en lopers). 
De rondes op het klaverbladparcours: de lopers wisselen elkaar onderweg onbeperkt af. Daarnaast is er ook een wissel-
zone aan de atletiekbaan, na elke 5 km, (maximum 2 deelnemers per klaver).

PUNTENTELLING: nadat de marathon gelopen is, start de puntentelling:
• Lopers: per ronde 5km = 1 PUNT 
• Handbikers: per ronde 5km = 2 PUNTEN
• Let op: ronde 5km moet volledig afgewerkt worden binnen de voorziene tijd. 
• Boogschieten: 4 schutters per team zullen extra punten kunnen winnen om de eindstand mee te bepalen  MAX 5 

PUNTEN.
• EXTRA 3 PUNTEN: snelste loopronde, snelste handbikeronde, winnaar “sudden death” boogschieten.

BOOGSCHIETWEDSTRIJD
Van elk team zullen 4 afgevaardigden strijden om extra rondes. In totaal krijgt elk team 40 pijlen.  

Een hit (in het gele vlak of de lijn rakend) = 1 hit, buiten het geel is een mis : 0
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Laatste 15min : “sudden death” competitie tussen de teams. 

Elk team zet 1 boogschutter in.

Wie mist, valt uit. Laatste team dat overblijft: extra 1 PUNT.

Begin september vindt een initiatiedag plaats in het Bloso domein Herentals in samenwerking met de hand-
boogliga en tijdens de Run na de middag organiseren we een workshop boogschieten. Alle teamkapiteins en 
hun schutters kunnen deelnemen.
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PARCOURS: klavertje vier
• Steeltje is de marathon-lus van Sporta naar Herentals en terug.
• Klaverblaadjes zijn de lussen van 5km. De lussen 1, 2 en 3 worden altijd in deze volgorde gelopen, de lus 4 wordt enkel 

voorbehouden voor de handbikers.
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MAATREGELEN COVID 19 
De veiligheid en gezondheid van alle deelnemers staan voor ons op de eerste plaats. Alle maatregelen die de overheid 
aanbeveelt of oplegt in het kader van Covid-19 zullen worden nageleefd. Momenteel overleggen wij met de plaatselijke 
instanties om de nodige aanpassingen en maatregelen te treffen.
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