
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Spelregels deelname RSM Loopcircuit, powered by Run2Day Haarlem 
Deelname aan het Loopcircuit is voor iedereen mogelijk die per evenement één van de voor het circuit 
benoemde afstanden aflegt. Dus zowel wedstrijd- als recreatielopers. De twee afstanden die 
meetellen voor het Loopcircuit zijn de 5 of de 10 km. Kinderlopen, FamilyRuns en de halve marathon 
bij de Vitaminstore Halve van Haarlem zijn uitgesloten van deelname. 

Voorwaarden deelname 

➢ Iedereen die aan minimaal vier van de zes Loopcircuit evenementen deelneemt, verdient het 
loopcircuitcadeau. 

➢ Iedereen die bij een evenement inschrijft wordt automatisch geregistreerd. De uitslagen van je 
lopen worden automatisch bij elkaar op geteld. Let wel: alleen dezelfde afstanden.  

➢ Deelnemers die minder dan vier hardloopevenementen van het RSM Loopcircuit, powered by 
Run2Day Haarlem hebben deelgenomen worden niet opgenomen in het eindklassement. 

➢ Alle deelnemers worden opgenomen in het totaalklassement van 5 en 10 km.  

 

Wedstrijddeelname 
Wil je in aanmerking komen voor de wedstrijdprijzen op de 5 en 10 km, dan moet je aan minimaal vier 
van de zes evenementen hebben deelgenomen in dezelfde afstand. Voorbeeld:  2 x 5 km en 2 x 10 
km is niet geldig. 
Dit betekent dat er zowel bij de dames als bij de heren voor de snelsten van het klassement een 
aantal prijzen te verdienen zijn. Ook worden hier onder de geklasseerde heren en geklasseerde 
dames diverse extra prijzen verloot. Deze wedstrijdprijzen worden beschikbaar gesteld door onze 
sponsor Run2Day Haarlem. Na afloop van alle evenementen van het Loopcircuit worden de winnaars 
bekend gemaakt.  

Het Loopcircuit heeft twee circuitwedstrijdafstanden; 5 km & 10 km. Tijden op de 5 km & 10 km 
kunnen niet met elkaar worden vergeleken. Voor beide afstanden wordt een apart klassement 
opgemaakt. 

Meedoen aan het Loopcircuit gaat automatisch. Het enige wat je moet doen is inschrijven per 
evenement met de juiste voor- en achternaam (let op zelfde schrijfwijze tussenvoegsel, spel en 
taalfouten),  telkens hetzelfde mailadres en geboortedatum. Dus al deze velden dienen bij ieder 
evenement hetzelfde ingevuld te worden. Dit kan achteraf niet gecorrigeerd worden.  

Indien je aan de gestelde voorwaarden hebt voldaan, krijg je na afloop van het Loopcircuit per mail 
meer informatie over het circuitcadeau. 

 

Uitslagen 
De gelopen tijden worden per evenement bij elkaar opgeteld. De vier beste tijden van een zelfde 
afstand zijn bepalend voor de einduitslag. De persoon die uiteindelijk na vier evenementen de laagste 
tijd heeft is de winnaar van het RSM Loopcircuit, powered by Run2Day Haarlem. 

Is je gelopen tijd niet of foutief opgenomen in de uitslag of klassement neem dan contact op met ons. 

Heb je nog vragen? Bel SportSupport 023 - 526 03 02 


