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REGLEMENT 
Trail Challenge «  Forêt de la Semois et de la Houille » 

 

ARTIKEL 1 

De Trail Challenge bevat 5 trailrunwedstrijden in het gebied van het « Massif Forestier de la Semois et de 

la Houille ». 

Iedereen mag deelnemen. De deelname aan de Challenge is gratis en hiervoor is geen specifieke 

inschrijving nodig.  

Bij elke trailrun worden er telkens verschillende afstanden aangeboden. Slechts één afstand telt mee voor 

de Challenge (afstand tussen 20 en 40km). Elke loper die deze afstand aflegt, verwerft automatisch 

punten voor de Challenge. De lijst met de geselecteerde wedstrijden vind je op de volgende website : 

www.betrail.run/challenge-trail/mfsh. Enkel door een afstand te lopen die in deze lijst staat, kan je 

punten verdienen voor de Challenge. 

ARTIKEL 2 

Respect voor natuur en de omgeving staat centraal. De organisatoren van de challenge behouden zich het 

recht om een loper uit te sluiten indien hij de volgende gedragingen vertoont : 

 Onsportief gedrag,  

 Geen respect voor de natuur,  

 Sluikstorten, 

 Het niet bieden van hulp aan een andere loper in moeilijkheden,  

 Geen respect voor de vrijwilligers, enz… 

 

ARTIKEL 3 

Bij deelname aan een wedstrijd van de challenge wordt men automatisch opgenomen in het voorlopig 

klassement. Dit klassement kan u raadplegen op betrail.run/challenge-trail/msfh. 

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement van de Trail Challenge, moet men aan tenminste 3 

wedstrijden deelnemen. 

 

 

 

http://www.betrail.run/challenge-trail/mfsh
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ARTIKEL 4 

Klassement en prijzen 

Het klassement van de Challenge zal ten laatste 2 dagen na de publicatie van de wedstrijdresultaten 

bekend gemaakt worden op de website van de Trail Challenge, in de rubriek ‘Klassement” 

Elke organisator van een wedstrijd heeft het recht om een eigen klassement op te stellen (onafhankelijk 

van de Challenge). 

 

2 verschillende klassementen (met telkens mannen/vrouwen) 

Klassement A : Prestatie staat centraal en de deelnemers krijgen ook een getrouwheidsbonus. 

Klassement B : Getrouwheid staat centraal en de deelnemers krijgen ook een prestatiebonus. 

 

Toelichting klassement A 

De Betrailscore* (cf. infra) van de drie beste resultaten, wordt vermenigvuldigd met 10 (voorbeeld 54,6% 

= 546 punten) + 60 bonuspunten per bijkomende deelname aan een trail uit de challenge (extra deelname 

bovenop de drie beste wedstrijdresultaten) met een maximum van 2 x 60 bonus punten aangezien de 

challenge bestaat uit 5 trailruns. 

 

Toelichting klassement B 

Het aantal gelopen kilometers wordt vermenigvuldigd met 10 + 5X het gemiddelde van de Betrailscore 

tijdens de trailruns uit de challenge. 

Deze scores zijn gebaseerd op het systeem van de prestatieberekeningen van Betrail. Voor meer 

informatie, klik op : https://www.betrail.run/nl/faq 

 De prijzen worden uitgereikt na de laatste trailrun uit de challenge, namelijk de “Trail des Fées” in Bertrix.  

  

https://www.betrail.run/nl/faq
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ARTIKEL 5 

Bij een eventuele ex-aequo zal de loper met de beste prestatie bevoordeeld worden.  

 

ARTIKEL 6 

In geval van onenigheid, kan enkel de verantwoordelijke van de “Challenge de Trail de la Forêt de la 

Semois et de la Houille” een beslissing uitspreken die zonder beroep is.   

 

ARTIKEL 7 

Na elke trail wordt een voorlopig klassement opgesteld. Een betwisting dient per mail verzonden te 

worden naar Betrail (contact@betrail.run) binnen de 5 dagen na de bekendmaking van het klassement. 

 

ARTIKEL 8 

Indien een wedstrijd geannuleerd wordt,  behoudt de organisatie zich het recht dit reglement eenzijdig 

aan te passen. Bij deelname aan de challenge aanvaardt u het reglement. 

mailto:contact@betrail.run

