
Bedrijvenklassement 
 

Hieraan kan elk bedrijf, organisatie of bestuur die personeel tewerkstelt deelnemen. De winnaar van 
dit klassement krijgt de Mondi – wisselbeker uitgereikt. 

Reglement 
 

1. Wie kan een bedrijf vertegenwoordigen? 
a. De werkgever zelf, elk lid van de directie 
b. Iedereen die tewerkgesteld is bij desbetreffende bedrijf, organisatie of bestuur. 
c. Familieleden van a en b, zijnde: 

 Echtgenoot/echtgenote of partner van a of b 
 Kinderen van a e b 

2. Het deelnemend bedrijf mag een onbeperkt aantal deelnemers inschrijven. 
3. De deelnemers moeten vooraf (ten laatste op zondag voorafgaand op de wedstrijddag) 

ingeschreven zijn via: 
a. link: https://flachoppeland.be/mondi-run-inschrijvingen/  of 
b. link: https://www.loopkalender.be/nl/wedstrijd/mondi-run of 
c. lijst op sturen naar mondi-run@telenet.be met volgende gegevens van de loper: 

 naam 
 voornaam 
 adres en woonplaats 
 geboortedatum 
 geslacht 

d. Atleten die een bedrijf vertegenwoordigen en officieel aangesloten zijn bij een 
erkende VAL-club moeten dit afzonderlijk melden. Dit in het kader van het officiële 
Provinciale kampioenschap. Officieel VAL-nummer van de atleet en zijn VAL-club 
moeten doorgemaild worden naar mondi-run@telenet.be. 

4. Opstellen klassement: 
Het bedrijf met het minst aantal punten is de winnaar. Het puntenaantal wordt als volgt 
berekend: 

a. De eerste vijf deelnemers van elk bedrijf die deelnemen aan de halve marathon 
worden in rekening gebracht. Hun individuele plaats in het algemeen klassement 
wordt samengeteld (bv 4de, 15de, 30ste, 35ste en 75ste is samen 159 punten). Er wordt 
geen rekening gehouden met leeftijd, geslacht of categorie. 

b. Van dit puntenaantal wordt het totale aantal deelnemers per bedrijf in mindering 
gebracht. Zowel de deelnemers aan de halve marathon als aan de mini Mondi Run 
komen hiervoor in aanmerking. 

c. De onderneming met het minst aantal punten is de winnaar. 
d. Bij gelijkheid van aantal punten is de plaats van de 5de doorslaggevend. 

5. De winnaar ontvangt tijdens de prijsuitreiking de Mondi – wisselbeker. Het bedrijf dat deze 
beker in een periode van 5 jaar 3 maal de beker wint, wordt definitief eigenaar van de beker. 


