
SINGELLOOP	  ENSCHEDE	  Reglement	  2015	  
	  
1	  Reglement	  Singelloop	  Enschede	  
	  
Artikel	  1.1	  Informatie	  
De	  Singelloop	  is	  een	  evenement	  dat	  jaarlijks	  wordt	  georganiseerd	  door	  de	  Atletiekclub	  AC	  TION	  ’48.	  
	  
Het	  evenement	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  vaste	  onderdelen:	  
	  

• 1	  kilometer	  Kidsrun	  
• 2	  Engelse	  Mijl	  recreatieloop	  
• 5	  Engelse	  Mijl	  recreatieloop	  
• 5	  Engelse	  Mijl	  wedstrijdloop	  
• 5	  Engelse	  Mijl	  bedrijvenloop	  (wedstrijd)	  

	  
Het	  totale	  evenement	  wordt	  aangeduid	  als	  Singelloop	  Enschede.	  
	  
Deelname	  aan	  de	  Singelloop	  Enschede	  geschiedt	  voor	  eigen	  risico	  en	  op	  eigen	  verantwoording.	  De	  organisatie	  is	  niet	  
aansprakelijk	  voor	  enige	  geleden	  schade	  op	  of	  in	  de	  nabijheid	  van	  Start/Finish	  met	  inbegrip	  van	  inschrijfbureau,	  
parkeerplaatsen	  en	  kleedruimtes.	  
	  
De	  organisatie	  wijst	  elke	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  hand	  in	  geval	  van	  ziekten	  of	  ongevallen	  overkomen	  aan	  
deelnemers	  of	  aan	  in	  de	  begeleidings-‐	  en	  reclamekaravaan	  meerijdende	  personen	  en	  voertuigen.	  Ook	  geldt	  dit	  voor	  
vermissing	  van	  goederen	  van	  deelnemers	  en	  begeleiders.	  
	  
Instructies	  van	  politie,	  verkeersregelaars,	  evenementenregelaars,	  wedstrijdleiding	  en	  medewerkers	  moeten	  direct	  en	  
stipt	  worden	  opgevolgd.	  Ook	  dient	  men	  de	  aangegeven	  aanlooproute	  te	  volgen.	  Het	  niet	  opvolgen	  van	  de	  instructies	  
kan	  diskwalificatie	  tot	  gevolg	  hebben.	  
	  
De	  organisatie	  kan	  niet	  verantwoordelijk	  worden	  gesteld	  voor	  persoonlijk	  gemaakte	  kosten	  wanneer	  het	  evenement	  
door	  overmacht	  afgelast	  moet	  worden.	  
	  
Artikel	  1.2	  Sponsoring	  
Voor	  het	  evenement	  is	  een	  hoofdsponsor	  aangetrokken	  wiens	  naam	  verbonden	  wordt	  aan	  het	  evenement	  in	  totaal.	  
Derhalve	  wordt	  in	  alle	  openbare	  communicatie	  het	  evenement	  aangeduid	  als	  de	  hoofdsponsornaam	  Singelloop	  
Enschede.	  Op	  de	  startlocatie	  mag	  de	  sponsor	  diverse	  reclame-‐uitingen	  bevestigen	  en/of	  uitdelen.	  
	  
De	  Kidsrun,	  de	  2	  Engelse	  Mijl	  en	  de	  Bedrijvenloop	  hebben	  afzonderlijke	  sponsoren.	  In	  alle	  openbare	  communicatie,	  
daar	  waar	  mogelijk	  en	  van	  toepassing,	  zullen	  deze	  evenementen	  worden	  aangeduid	  als	  sponsornaam-‐2,	  
sponsornaam-‐3	  Kidsrun	  en	  sponsornaam-‐4	  Bedrijvenloop.	  
	  
De	  sponsorlogo’s	  zullen	  door	  middel	  van	  een	  kleurendruk	  aangebracht	  worden	  op	  de	  startnummers	  van	  
respectievelijk	  de	  Kidsrun,	  de	  2	  Engelse	  Mijl	  en	  de	  Bedrijvenloop.	  
	  
Artikel	  1.3	  Wedstrijdorganisatie	  
(i)	  Categorieën	  
De	  Singelloop	  Enschede	  wedstrijdloop	  over	  5	  Engelse	  Mijl	  kent	  de	  volgende	  categorieën:	  
	  

• Mannen	  Senioren	  
• Mannen	  40+	  
• Mannen	  50+	  
• Vrouwen	  alle	  categorieën	  

	  
(ii)	  Prijzen	  &	  Prijzengeld	  
Op	  de	  website	  van	  de	  Singelloop	  Enschede	  kan	  een	  overzicht	  worden	  gevonden	  van	  de	  te	  winnen	  prijzen	  in	  de	  
verschillende	  categorieën	  en	  de	  daarbij	  behorende	  geldbedragen.	  



	  
	  
Artikel	  1.4	  Deelname	  
Deelname	  aan	  de	  recreatieve	  onderdelen	  staat	  vrij	  voor	  zowel	  officieel	  geregistreerde	  Atletiekunie-‐atleten	  als	  
overige	  lopers.	  De	  wedstrijdloop	  is	  voorbehouden	  aan	  Atletiekunie-‐atleten.	  
	  
(i)	  Kosten	  
Deelnamekosten	  worden	  jaarlijks	  vastgesteld	  door	  de	  organisatie	  en	  bekend	  gemaakt	  op	  het	  online	  inschrijfformulier	  
en	  de	  website.	  Bij	  na-‐inschrijving	  zijn	  de	  inschrijvingskosten	  hoger.	  
	  
(ii)	  Inning	  
Voor	  de	  vaste	  onderdelen	  wordt	  het	  inschrijfgeld	  kort	  voorafgaand	  aan	  het	  evenement	  of	  direct	  daarna	  geïnd	  door	  
middel	  van	  incasso.	  Na	  afloop	  worden	  de	  variabele	  kosten	  geïnd	  door	  middel	  van	  incasso.	  
	  
De	  deelnamekosten	  voor	  de	  Bedrijvenloop	  worden	  gefactureerd	  aan	  de	  contactpersoon.	  
	  
De	  deelnamekosten	  voor	  groepen	  aan	  de	  2	  en	  5	  Engelse	  Mijl	  worden	  gefactureerd	  aan	  de	  contactpersoon	  van	  de	  
deelnemende	  bedrijven	  en	  instellingen.	  Voor	  individuele	  inschrijvingen	  gebeurt	  de	  inning	  via	  incasso.	  
	  
Artikel	  1.5	  Tijdregistratie	  
Voor	  tijdregistratie	  van	  de	  vaste	  onderdelen	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  elektronische	  tijdregistratie	  van	  My	  Laps.	  
	  
Artikel	  1.6	  Uitslagen/klassering	  
Voor	  alle	  onderdelen	  van	  het	  evenement	  worden	  alleen	  de	  bruto	  tijden	  gebruikt	  voor	  het	  opstellen	  van	  de	  
individuele	  klassementen.	  Netto	  tijden	  worden	  alleen	  vrijgegeven	  voor	  de	  recreatieve	  onderdelen	  (indien	  van	  
toepassing).	  
	  

Artikel	  1.7	  Goed	  doel	  
Jaarlijks	  bepaalt	  de	  organisatie	  een	  organisatie	  en/of	  stichting	  waaraan	  de	  netto-‐opbrengst	  van	  de	  Bedrijvenloop	  ten	  
goede	  komt.	  	  
	  
Artikel	  1.8	  Parcours	  
Voor	  de	  diverse	  onderdelen	  van	  het	  evenement	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  singels	  die	  het	  centrum	  van	  Enschede	  
omsluiten.	  Start	  en	  Finish	  zijn	  gesitueerd	  in	  het	  Volkspark.	  Het	  parcours	  is	  een	  door	  de	  Atletiekunie	  gecertificeerd	  
parcours	  van	  5	  Engelse	  Mijl.	  
	  
Het	  parcours	  wordt	  rechtsom	  gelopen	  over	  achtereenvolgens:	  
	  

• Start	  in	  Volkspark	  in	  richting	  tunnel	  Parkweg	  
• Tubantiasingel	  
• Boddenkampsingel	  
• Lasondersingel	  
• Laaressingel	  
• Oliemolensingel	  
• Hogelandsingel	  
• Varviksingel	  
• Getfertsingel	  
• Pathmossingel	  
• Volksparksingel	  
• Volkspark	  (ingang	  aan	  Volksparksingel)	  

	  
De	  2	  Engelse	  Mijl	  start	  ook	  in	  het	  Volkspark.	  Het	  parcours	  gaat	  vanuit	  het	  Volkspark	  de	  tunnel	  onderdoor	  over	  de	  
binnenkant	  van	  de	  Tubantiasingel	  en	  Boddenkampsingel	  tot	  aan	  de	  Kottendijk	  en	  vandaar	  weer	  terug	  over	  de	  
buitenkant	  van	  de	  Boddenkampsingel	  en	  Tubantiasingel,	  de	  tunnel	  onderdoor	  en	  terug	  het	  Volkspark	  in,	  waar	  met	  
een	  kleine	  omweg	  de	  finish	  wordt	  bereikt.	  



De	  Kidsrun	  start	  eveneens	  in	  het	  Volkspark.	  Ook	  dit	  parcours	  gaat	  vanuit	  het	  Volkspark	  de	  tunnel	  onderdoor	  over	  de	  
binnenkant	  van	  de	  Tubantiasingel	  tot	  aan	  de	  Richtersweg	  en	  vandaar	  weer	  terug	  over	  de	  buitenkant	  van	  de	  
Tubantiasingel,	  de	  tunnel	  onderdoor,	  terug	  het	  Volkspark	  in.	  De	  finish	  wordt	  hier	  met	  een	  kleine	  omweg	  bereikt.	  
	  

2	  Subreglement	  Bedrijvenloop	  
Artikel	  2.1	  Informatie	  
Voor	  de	  Bedrijvenloop	  is	  het	  algemene	  Singelloop	  Enschede	  reglement	  van	  toepassing,	  voor	  zover	  niet	  aangepast	  
door	  dit	  subreglement.	  
De	  Bedrijvenloop	  is	  een	  wedstrijdonderdeel	  van	  de	  Singelloop	  Enschede.	  De	  afstand	  is	  voor	  alle	  lopers	  is	  gelijk	  en	  
bedraagt	  5	  Engelse	  Mijl.	  
	  
Artikel	  2.2	  Deelname	  
Inschrijving	  vindt	  plaats	  per	  bedrijfsteam;	  een	  bedrijfsteam	  bestaat	  uit	  minimaal	  3	  en	  maximaal	  5	  personen,	  
werkzaam	  bij/gelieerd	  aan	  hetzelfde	  bedrijf.	  Per	  bedrijfsteam	  is	  één	  gastloper,	  geen	  medewerker	  van/gelieerde	  aan	  
het	  betreffende	  bedrijf,	  toegestaan.	  
	  
De	  deelnamekosten	  worden	  jaarlijks	  vastgesteld	  en	  bekend	  gemaakt	  via	  de	  website.	  
	  
Artikel	  2.3	  Uitslagen/klassering	  
De	  tijden	  van	  de	  drie	  snelste	  lopers	  uit	  hetzelfde	  bedrijfsteam	  worden	  bij	  elkaar	  opgeteld	  en	  bepalen	  de	  totaaltijd,	  en	  
daarmee	  de	  klassering	  van	  het	  bedrijfsteam.	  Individuele	  deelnemers	  van	  een	  bedrijfsteam	  met	  een	  wedstrijdlicentie	  
dingen	  mee	  naar	  de	  prijzen	  in	  de	  Singelloop	  wedstrijd	  (5	  EM).	  
	  
Artikel	  2.4	  Prijzengeld	  
Het	  prijzengeld	  voor	  de	  eerste	  3	  bedrijfsteams	  van	  de	  Bedrijvenloop	  wordt	  jaarlijks	  vastgesteld.	  
Lopers	  met	  wedstrijdlicentie	  dingen	  mee	  naar	  de	  prijzen	  van	  de	  individuele	  wedstrijd	  5	  EM.	  De	  leeftijd	  van	  de	  loper	  
bepaalt	  daarbij	  de	  categorie.	  Lopers	  dienen	  dit	  persoonlijk	  aan	  te	  geven	  bij	  de	  organisatie	  via	  info@singelloop-‐
enschede.nl	  
	  
Artikel	  2.5	  Parcours	  
Voor	  beschrijving	  van	  het	  parcours	  zie	  Artikel	  1.8	  Parcours.	  
	  

3	  Subreglement	  Kidsrun	  
Artikel	  3.1	  Informatie	  
Voor	  de	  Kidsrun	  is	  het	  algemene	  Singelloop	  Enschede	  reglement	  van	  toepassing,	  voor	  zover	  niet	  aangepast	  door	  dit	  
subreglement.	  
De	  Kidsrun	  is	  een	  recreatief	  onderdeel	  en	  wordt	  gehouden	  tijdens	  de	  Singelloop	  Enschede.	  De	  afstand	  is	  voor	  alle	  
deelnemers	  gelijk	  en	  bedraagt	  ongeveer	  1	  kilometer.	  
	  
Artikel	  3.2	  Deelname	  
Inschrijving	  is	  bedoeld	  voor	  kinderen	  in	  de	  leeftijd	  van	  4	  tot	  en	  met	  12	  jaar.	  De	  Kidsrun	  bestaat	  uit	  een	  run	  voor	  groep	  
1	  +	  2,	  groep	  3	  +	  4,	  groep	  5	  +	  6	  en	  groep	  7	  +	  8.	  	  
	  
Artikel	  3.3	  Uitslagen/klassering	  
De	  eerste	  drie	  individuele	  deelnemers	  van	  iedere	  startgroep	  worden	  na	  afloop	  van	  de	  Kidsrun	  gehuldigd.	  De	  nummer	  
1	  per	  startgroep	  (j/m)	  ontvangt	  een	  prijs.	  
Er	  is	  een	  speciale	  prijs	  voor	  de	  locatie	  van	  een	  school	  met	  de	  meeste	  deelnemers.	  	  
Scholen	  strijden	  om	  het	  Twents	  scholenkampioenschap.	  Op	  basis	  van	  de	  snelste	  totaaltijd	  van	  de	  drie	  snelste	  lopers	  
van	  de	  school	  wordt	  een	  top	  drie	  via	  de	  website	  van	  de	  Singelloop	  bekend	  gemaakt.	  
	  
Artikel	  3.4	  Prijzen	  
Jaarlijks	  wordt	  door	  de	  organisatie	  het	  prijzengeld	  voor	  de	  groepsklassering	  vastgesteld.	  Bij	  gelijke	  klassering	  van	  
meerdere	  groepen	  beslist	  de	  organisatie	  over	  het	  al	  dan	  niet	  dubbel/gesplitst	  uitkeren	  of	  uitkeren	  van	  het	  
prijzengeld.	  	  
	  
Artikel	  3.6	  Parcours	  



Voor	  het	  parcours,	  zie	  Art.	  1.8.	  Start	  en	  finish	  vinden	  plaats	  bij	  de	  officiële	  Singelloop	  Enschede	  start	  en	  finish.	  De	  
afstand	  is	  ongeveer	  1000	  meter.	  
	  

4	  Subreglement	  2	  Engelse	  Mijl	  
Artikel	  4.1	  Informatie	  
Voor	  de	  2	  Engelse	  Mijl	  is	  het	  algemene	  Singelloop	  Enschede	  reglement	  van	  toepassing,	  voor	  zover	  niet	  aangepast	  
door	  dit	  subreglement.	  
De	  2	  Engelse	  Mijl	  is	  een	  recreatief	  onderdeel	  en	  wordt	  gehouden	  tijdens	  de	  Singelloop	  Enschede.	  De	  afstand	  is	  voor	  
alle	  deelnemers	  gelijk	  en	  bedraagt	  ongeveer	  2	  Engelse	  Mijl	  (ongeveer	  3200	  meter).	  
	  
Artikel	  4.2	  Deelname	  
Inschrijving	  is	  bedoeld	  voor	  alle	  categorieën	  vanaf	  de	  leeftijd	  van	  10	  jaar.	  
	  
Artikel	  4.3	  Uitslagen/klassering	  
De	  eerste	  drie	  individuele	  deelnemers	  (man	  en	  vrouw)	  worden	  na	  afloop	  van	  de	  2	  Engelse	  Mijl	  gehuldigd.	  
	  
Artikel	  4.4	  Prijzen	  
Jaarlijks	  wordt	  door	  de	  organisatie	  het	  prijzengeld	  of	  de	  tegoedbonnen	  vastgesteld.	  Dit	  wordt	  bekend	  gemaakt	  via	  de	  
website.	  	  Bij	  minimale	  aantallen	  deelnemers	  per	  prijswinnaar	  behoudt	  de	  organisatie	  zich	  het	  recht	  voor	  geen	  prijzen	  
uit	  te	  keren.	  
	  
Artikel	  4.5	  Parcours	  
Voor	  het	  parcours	  van	  de	  2	  Engelse	  Mijl	  zie	  art	  1.8.	  De	  afstand	  is	  ongeveer	  3200	  meter.	  	  

5	  Objecten	  op	  het	  parcours	  
Artikel	  5.1	  objecten	  /	  huisdieren	  
Het	  is	  niet	  toegestaan	  om	  mee	  te	  doen	  aan	  de	  Singelloop	  onderdelen	  tezamen	  met	  huisdieren	  of	  kinderwagens	  /	  
buggy’s.	  Daarnaast	  is	  het	  gebruik	  van	  drones	  op/boven	  het	  parcours	  	  en	  in	  het	  Volkspark	  niet	  toegestaan.	  

	  


