REGLEMENT CLUBCRITERIUM 2015.
Aanvang: Het Clubcriterium 2015 is begonnen met de wedstrijd ‘Halve marathon Deinze-Bellem’ , de eerste wedstrijd na
het Sodiclubfeest van november jl.
Wedstrijden die in aanmerking komen:
Enkel (loop)wedstrijden
(loop)wedstrijden welke zijn opgenomen in onze activiteitenkalender komen in aanmerking voor het criterium.
Joffrey Defour en Conny Alberts bekijken de uitslagen online adhv de ledenlijst en zullen zo een rangschikking opmaken.
Daarna worden
worden ze doorgespeeld aan de criteriumverantwoordelijke Kurt Ghesquiere kurt.martine@telenet.be die ze zal
verwerken.
Indien er van een wedstrijd die opgenomen is in de kalender geen officiële uitslag wordt opgemaakt ontvangt men wel de
punten en eventuele bonuspunten voor deelname mits het doorspelen van de namen van de clubleden die hebben
deelgenomen. Alle ontvangen officiële uitslagen blijven ter inzage bij de criteriumverantwoordelijke tot één week na
afsluiting van het criterium. In ons tweemaandelijks infoblad zal regelmatig een tussenstand worden gepubliceerd.
Het bestuur in samenspraak met de criteriumverantwoordelijke(n) komt tussen in geval van geschillen.
Voorwaarden: Leden die niet deelnemen in de officiële clubtrui , waarvan het lidgeld niet in orde is of die niet vermeld
staan onder Sodibrug (als de uitslag met clubs is gemaakt) komen niet in aanmerking.
Puntenverdeling:
Voor de berekening van de punten volgens aankomst wordt alles herleid naar 50 deelnemers (zie vb).
Enkel wedstrijden uit de activiteitenkalender leveren punten en eventuele bonuspunten op.
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Veldlopen ingericht door een club aangesloten bij de W.VL.V.T.A.V ( Federatie voor vrije sporters) worden in
2015 in een afzonderlijk criterium opgenomen gebaseerd op de punten toegekend door de W.VL.V.T.A.V.
Pistewedstrijden W.VL.V.T.A.V idem.
Belangrijke wedstrijden ( Oostende – Brugge, Dwars door Brugge- Brugge loopt enz.) leveren extra bonuspunten
op (50 of 100).
Het vestigen of evenaren van een clubrecord brengt 50 extra bonuspunten op.
Van de jeugd, opgesplitst in meisjes en jongens, 6 tot 12-jarigen en 12 tot 18-jarigen wordt een afzonderlijk
klassement opgemaakt. De verdeling van de wedstrijdpunten is idem als bij de volwassenen. Ze verdienen
echter ook extra 25 punten per bijgewoonde training. Hiervoor dienen zij zich aan te melden vóór de aanvang
van de training bij de permanentie verantwoordelijke. Deze lijst wordt afgesloten op het einde van de maand
voor het clubfeest.
Leeftijd
Leeftijd op 1 januari na afsluiten vorig criterium bepaalt de categorie..
categorie..
Het aantal te verdienen bonuspunten zal steeds in de activiteitenkalender worden vermeld.
Een individueel gelopen wedstrijd die niet in de kalender is opgenomen levert geen punten op.

Er wordt geen rekening gehouden met categorieën dames of heren indien er geen afzonderlijke uitslag is.
Berekenen van de punten in functie van plaats en aantal deelnemers
Wedstrijd A:
A 526 deelnemers behaald resultaat 56ste plaats
Wedstrijd B:
B 10 deelnemers behaald resultaat 9de plaats.
Wedstrijd A:
A 50 – (56 x 50 : 526) + (50 : 526) = 50 – 5,3 + 0,1 = 44,8 = 44 punten.
Wedstrijd B:
B 50 – (9 x 50 : 10) + (50 : 10) = 50 – 45 + 5 = 10 = 10 punten.
Door deze omrekening van plaats naar punten wordt er dus rekening
rekening gehouden met het behaalde resultaat in verhouding
tot het aantal deelnemers.
Een 56ste plaats op 526 deelnemers krijgt zo meer punten dan een 9de plaats op 10.
Wie meer inlichtingen wil kan die bekomen bij Kurt Ghesquiere (kurt.martine@telenet.be)
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