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1. Categorieën

Pupillen  (2012 + 2011)   jongens - meisjes

Miniemen  (2010 + 2009)  jongens - meisjes

Cadetten  (2008 + 2007)   jongens - meisjes

Scholieren  (2006 + 2005 + 2004)  jongens - meisjes

2. Deelname

2.1 Parcours: er worden 5 omlopen voorzien (het niveau van deze omlopen is een 
‘schoolniveau’ en verschilt met het clubniveau):

•	 omloop 5: 5de - 6de leerjaar: meisjes + jongens: lintjesloop

•	 omloop 4: miniemen meisjes;

•	 omloop 3: miniemen jongens + cadetten meisjes;

•	 omloop 2: cadetten jongens, scholieren meisjes + open categorie dames;

•	 omloop 1: scholieren jongens + open categorie heren.

2.2 Een school die met minimum 4 deelnemers per categorie inschrijft neemt automa-
tisch deel aan het ploegenkampioenschap.

2.3 Elke deelnemer ontvangt een oriëntatiekaart en een controlekaart. Voor deze kaart 
dient een bijdrage betaald te worden.

3. Materiaal

3.1 Speciale uitrusting is niet noodzakelijk. Gewone sportkledij aangepast aan het weer 
volstaat. Een lange broek is gewenst.
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3.2 Een kompas behoort in principe tot de individuele uitrusting maar kan worden ge-
leend (afgifte identiteitskaart) zolang de voorraad strekt.

4. Wedstrijdreglement

4.1 Afstanden

•	 Omloop 5: ± 2 km (= lintjesloop).

•	 Omloop 4: ± 3 km.

•	 Omloop 3: ± 3,5 km.

•	 Omloop 2: ± 4,5 km.

•	 Omloop 1: ± 5,5 km.

4.2 Elke deelnemer loopt in zijn categorie.

4.3 Deelnemers met weinig ervaring mogen per 2 lopen (duo’s). Dit moet uitdrukkelijk op 
het inschrijvingsformulier MET EEN ACCOLADE worden vermeld. Per duo worden 2 
oriëntatiekaarten en 2 controlekaarten voorzien. Bij de opmaak van de uitslag krijgen 
de duolopers een afzonderlijke berekening en rangschikking.

5. Rangschikking

5.1 Op elk open kampioenschap wordt er naast een individueel klassement ook een 
ploegen-klassement opgemaakt.

5.2 Een individueel klassement wordt apart opgemaakt voor jongens en meisjes en per 
categorie opbasis van de gelopen tijd.

5.3 Bij een foute controlekaart wordt voor elke gemiste controlepost een straftijd van 15 
minuten aangerekend.

5.4 Het ploegenklassement wordt berekend door optelling van de plaatsen van de 4 
best geklasseerde leerlingen per categorie. 
 
 
Meer info op orienteering.vlaanderen (Orienteering Vlaanderen)

http://www.orienteering.vlaanderen

