PISTECRITERIUM VOOR VRIJE SPORTERS – 2016
Inrichters:
Atletiek Beweging Marke (ABM) – 2 wedstrijden
Atletiek Club Staden (A.C. STADEN) – 1 wedstrijd
Atletiek Vereniging Ingelmunster (AVI) – 1 wedstrijd
Dadizeelse Parklopers (DAPALO) – 1 wedstrijd
SODIBRUG – Brugge – 1 wedstrijd
Vrije Atletiek Club Beveren-Leie (VACBL) – 1 wedstrijd
Vrienden Atletiek Dadizele (VAD) – 1 wedstrijd
W.VL.V.T.A.V. (provinciale federatie) – 1 wedstrijd

-

Wedstrijdkalender:
1. VRIJDAG 25.03 – FEDERATIE
2. ZATERDAG 23.04 – ABM
3. ZATERDAG 30.04 - DAPALO

·

4. ZATERDAG 07.05 - VACBL
5. VRIJDAG 20.05 - AVI
6. VRIJDAG 27.05 – ABM

7. ZATERDAG 04.06 – SODIBRUG
8. ZATERDAG 25.06 – AC STADEN
9. ZATERDAG 27.08 – VAD

* De laatste wedstrijd is tevens het algemeen provinciaal pistekampioenschap.
Voor deelname aan het kampioenschap moet men uiterlijk tegen 15/8 ingeschreven zijn! Om
kampioen te kunnen worden moet men minstens 1 maand lid zijn van de federatie!

Puntenverdeling:
1° plaats = 30 punten
2° plaats = 25 punten
3° plaats = 20 punten
4° plaats = 17 punten
5° plaats = 16 punten

6° plaats = 15 punten
7° plaats = 14 punten
8° plaats = 13 punten
9° plaats = 12 punten
10° plaats = 11 punten

11° plaats = 10 punten
12° plaats = 9 punten
13° plaats = 8 punten
14° plaats = 7 punten
15° plaats = 6 punten

16° plaats = 5 punten
17° plaats = 4 punten
18° plaats = 3 punten
19° plaats = 2 punten
20° plaats … = 1 punt

Categorieën:
Jeugd:
Eendjes: 2009 en later
Benjamins: 2008 – 2007
Pupillen: 2006 – 2005
Miniemen: 2004 – 2003
Kadetten: 2002 – 2001
Scholieren: 2000 – 1999

Dames:
Juniores: 1998 – 1997 – 1996
Seniores 1: 1995 – 1986
Seniores 2: 1985 – 1976
Sportiva’s 1: 1975 – 1966
Sportiva’s 2: 1965 – 1956
Sportiva’s 3: 1955 en vroeger

Heren:
Juniors: 1998 – 1997 – 1996
Seniors 1: 1995 – 1986
Seniors 2: 1985 – 1976
Veteranen 1: 1975 – 1966
Veteranen 2: 1965 – 1956
Veteranen 3: 1955 en vroeger

Klassementen:
-

24 reeksen, maal 3 disciplines (sprint, afstand en kampnummer) – behalve bij de eendjes (2 disciplines)
Iedere atleet kan dus in 3 disciplines (2 bij de eendjes) eindwinnaar zijn.
Bij gelijke stand in het eindklassement, worden ze als gelijk geklasseerd.

Gelijke standen:
-

Bij gelijke prestaties in de loopnummers, krijgen de atleten hetzelfde aantal punten voor het klassement
Vb: 100 meter: 1°: 11.3 = 30 punten – 2°: 11.6 = 25 punten – 3°: 11.6 = 25 punten – 4°: 11.8 = 17 punten

-

Bij gelijke prestaties in de kampnummers (ver, discus, kogel, hockey, speer) zal men kijken naar de
tweede beste poging of naar het aantal pogingen (hoog), en dit enkel voor de podiumplaatsen!

Eindklassement:
-

Om voor het eindklassement in aanmerking te komen moet men aan minimum 7 verschillende
meetings deelnemen.
De 8 beste uitslagen (per discipline) komen in aanmerking voor het eindklassement!
De eerste 3 per reeks/categorie ontvangen op de afsluitende prijsuitreiking een medaille.
Iedereen die aan minstens 7 wedstrijden heeft deelgenomen ontvangt een herinnering (behalve wie één
of meerdere medailles behaalde).

Prijsuitreiking:
-

De prijsuitreiking zal doorgaan op zaterdag 17 december 2016.
Men moet persoonlijk aanwezig zijn om zijn aandenken(s) in ontvangst te nemen!

Voorwaarden tot deelname:
-

Het pistecriterium is voorbehouden voor alle vrije sporters van de W.VL.V.T.A.V. en alle nietaangeslotenen bij de I.A.A.F.
Iedere deelnemer betaalt een éénmalige bijdrage van € 1,50 voor deelname aan het pistecriterium.
Op het einde van het criterium krijgen de deelnemende clubs een factuur toegestuurd met het bedrag
dat zij moeten overschrijven (€ 1,50 per deelnemer > ook al nemen ze maar 1 maal deel!).
Niet-leden van de W.VL.V.T.A.V. betalen de éénmalige bijdrage bij hun eerste deelname!

Borstnummers:
-

Bij alle wedstrijden dient men te lopen met zijn persoonlijk borstnummer.
Bij verlies kan men een nieuw borstnummer bekomen mits betaling van € 2,50
Niet-leden krijgen bij hun eerste deelname een nummer toegekend voor het ganse criterium.

Wedstrijdkaartjes:
-

Er wordt de atleten verzocht om de wedstrijdkaartjes zo correct mogelijk in te vullen (naam, voornaam,
categorie, geboortejaar, proef, club en zéker het borstnummer!).
Inschrijven op een meeting kan steeds tot 15 minuten voor aanvang van de meeting (spurt- en
kampnummers) of tot 45 minuten na aanvang van de meeting (afstandnummers), behalve voor een
kampioenschap, waarvoor men VOORAF moet ingeschreven zijn (details op de folders van de
meetings)

Nummers:
-

-

-

Spurtnummers: afhankelijk van de categorieën (van 60 meter tot en met 400 meter) > eendjes tot en
met 200 meter.
Ø bij meerdere reeksen komen de beste tijden uit alle reeksen in aanmerking.
Afstandnummers: afhankelijk van de categorieën (van 600 meter tot en met 10.000 meter) > enkel
300 meter bij de eendjes.
Ø bij meerdere reeksen komen de beste tijden uit alle reeksen in aanmerking.
Kampnummers: alle kampnummers vooropgesteld op het programma van de diverse inrichtingen,
komen in aanmerking voor het eindklassement (samenvatting van alle wedstrijden in bijlage).

P.S.:

alle nummers welke aan bod mogen komen, werden officieel vastgelegd en liggen vast in het
algemeen wedstrijdreglement van de W.VL.V.T.A.V.

Opmerkingen:
-

-

-

Elke organisatie is vrijblijvend om op zijn eigen meeting een prijsuitreiking te houden.
Bij elke organisatie staan er per categorie drie nummers op het programma, namelijk een “spurt”, een
“afstand” en een “kampnummer”. Bij de eendjes staan er telkens 2 nummers op het programma (loopen kampnummer). Op het algemeen prov. kampioenschap kunnen de eendjes kiezen uit een
loopnummer (60 of 200 meter) en een kampnummer (ver).
De drie verschillende criteria (2 bij de eendjes) komen in aanmerking voor het eindklassement.
De deelname per nummer werd vastgesteld op € 1,00 per nummer voor de leden en € 1,50 voor de
niet-leden. Op het provinciaal kampioenschap is dit respectievelijk € 2,00 en € 3,00.
Per meeting (behalve op het alg. provinciaal kampioenschap) worden er 10 tombolaprijzen verloot
onder alle deelnemers. Bij inschrijving ontvangt men hiervoor een tombolanummer per ingeschreven
nummer.
De verschillende tussenstanden zullen steeds ter inzage uithangen op de wedstrijden.
Alle meetings tellen ook mee voor het regelmatigheidscriterium 2016.

Verwerking van de standen:
- De verwerking van de tussenstanden en het volledig eindklassement berust in handen van de
secretaris-generaal van de W.VL.V.T.A.V. – Dhr. Francky Bettens, Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele.
- Voor de tussenstanden en eindstand kan je eveneens terecht op onze website:

www.vrijesporters.be

