2de REGELMATIGHEIDSCRITERIUM VOOR LEDEN:
“TOP 50 VAN DE ACTIEFSTE
VRIJE SPORTERS”

1. Wie mag deelnemen:
* Het regelmatigheidscriterium is voorbehouden voor de leden van de federatie. Enkel atleten die drager zijn van hun
persoonlijk borstnummer bij de federatie komen in aanmerking voor punten. Alle niet-leden komen dus NIET in
aanmerking en men krijgt maar punten vanaf het ogenblik dat men in het bezit is van een persoonlijk borstnummer van de
federatie. De niet-leden worden ook niet meer opgenomen in de stand van het regelmatigheidscriterium!
* In dit criterium gaan we NIET op zoek naar de beste atleet/atlete, maar naar de 50 meest actieve vrije sporters!

2. Wedstrijdkalender:
* Alle wedstrijden tot eind november komen in aanmerking (kalender hieronder). Eventuele nieuwe wedstrijden die later
aan het programma worden toegevoegd, komen NIET meer in aanmerking.

Deel 1:

Deel 2:

13.02.11: DADIZELE (VAD) - V
20.02.11: BEVEREN-LEIE (VACBL) - V
06.03.11: INGELMUNSTER (AVI) - V
13.03.11: MEULEBEKE (SPORTR.) - V
27.03.11: IEPER (6de LO SPORT) - V
22.04.11: KACHTEM (AVI) - W
07.05.11: MARKE (ABM) - P
21.05.11: ROESELARE (DAPALO) - P

18.06.11: REKKEM (ACR) - W
25.06.11: BRUGGE (SODIBRUG) - P
15.07.11: WULVERGEM (VAD) - W
06.08.11: INGELMUNSTER (AVI) - W
20.08.11: MARKE (ABM) - P
02.09.11: MARKE (ABM) - W
03.09.11: ROESELARE (VAD) - P
16.09.11: DADIZELE (VAD) - W

Deel 3:
02.10.11: MENEN (RTOM) - V
16.10.11: BRUGGE (SODIBRUG) - V
30.10.11: MOORSLEDE (DAPALO) - V
06.11.11: WAREGEM (vzw) - V
11.11.11: MARKE (ABM) - V
20.11.11: INGELMUNSTER (AVI) -V

V = veldloop – P = piste – W = wegwedstrijd
Alleen de gewone wedstrijden komen in aanmerking (dus geen joggings,volkscrossen,…)!

3. Klassementen:
- Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën!
- Er worden geen tussenstanden bekendgemaakt.
- Voor het eindklassement komen ALLE wedstrijden in aanmerking en de TOP 50 krijgt op de slotfeestavond (zaterdag
17 december 2011) een waardevol aandenken.
- Bij een gelijk aantal punten kunnen er méér dan 50 atleten beloond worden.
- Men moet zijn wedstrijd beëindigen om punten te krijgen.

4. Puntenverdeling:
- Per wedstrijd krijgt men 1 punt (alleen als men drager is van een persoonlijk borstnummer van de federatie!).
- Men kan dus MAXIMUM 22 punten halen!

5. Secretariaat:
- Het secretariaat van het regelmatigheidscriterium is gevestigd bij de secretaris-generaal van de W.VL.V.T.A.V., dhr.
Francky Bettens, Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele.

6. Prijsuitreiking:
- De prijsuitreiking verbonden aan dit regelmatigheidscriterium vindt plaats op de grote slotfeestavond die zal doorgaan
op zaterdag 17/12/2011 in het G.C. “De Bunder” te Moorslede.

7. Organisatie:
- De organisatie van de verschillende wedstrijden blijft in handen van de plaatselijke organisatoren. De wedstrijden
verlopen volgens het wedstrijdreglement en de statuten van de W.VL.V.T.A.V. Alle betwistingen worden uitsluitend
behandeld door het dagelijks bestuur van de W.VL.V.T.A.V.
Voor alle wedstrijduitslagen kan je terecht op de provinciale website: www.vrijesporters.be

