REGLEMENT LOOPCRITERIUM AC SODIBRUG
1. Te verdienen punten


De loopwedstrijden die in aanmerking komen voor het loopcriterium, staan telkens
vermeld in het maandelijks trainingsschema (indien meerdere afstanden, wordt
vermeld welke afstanden meetellen voor het criterium).



‘Speciale trainingen’ (kusttrainingen, Kemmel, …) die voor elke deelnemer 10 punten
opleveren, worden ook vermeld in het maandelijks trainingsschema.



Het aantal te verdienen punten is per wedstrijd afhankelijk van het aantal
Sodibrugdeelnemers.
De laatste Sodibrugger krijgt telkens 10 punten per wedstrijd. De eerste Sodibrugger
krijgt volgend aantal punten: aantal deelnemers van Sodibrug + 9 punten.
De volgende Sodibruggers krijgen telkens 1 punt minder.
Voorbeeld bij 5 Sodibrugdeelnemers :
Deelnemer
e

1
2e
3e
4e
5e


Berekening
5+9
4+9
3+9
2+9
1+9

Puntentotaal
14 punten
13 punten
12 punten
11 punten
10 punten

Indien er op het einde van het loopcriterium een gelijke stand is, bepaalt de plaats in
de rangschikking van de laatst gelopen wedstrijd de uiteindelijke plaats in het
eindklassement.

2. Tussenstanden
 De criteriumpunten worden bijgehouden door Tanja Cleppe. Opmerkingen en/of
klachten kunnen tot 2 weken voor aanvang van het eindejaarsfeest worden gemaild
naar cleppetanja@hotmail.com.


De tussenstand van het criterium wordt met regelmaat bekendgemaakt via de
nieuwsbrief en uitgehangen aan ons clubbord in Bloso Julien Saelens.

3. Prijzen
 Aan de eindrangschikking zijn waardevolle naturaprijzen verbonden (waardebonnen,
etc).


Het loopcriterium zal jaarlijks starten na en worden afgesloten voor aanvang van het
eindejaarsfeest, waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden.



Er is een afzonderlijke rangschikking voor dames en heren.
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4. Voorwaarden
 Enkel wedstrijden gelopen in het officieel Sodibrug-shirt komen in aanmerking voor
criteriumpunten.


Voor aanvang van de wedstrijd moet men ingeschreven zijn met vermelding club AC
Sodibrug om in aanmerking te komen voor criteriumpunten.

5. Doelstelling loopcriterium Sodibrug
Sodibrugleden motiveren om in groep aan wedstrijden deel te nemen om op deze
manier de groepssfeer binnen onze vereniging te bevorderen.
Het is bovendien de ideale manier om onze club te promoten en onze sponsors op een
positieve manier in beeld te brengen.
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