3de ZOMERCRITERIUM VRIJE SPORTERS – 2009:
“ACTIEFSTE VRIJE SPORTER VAN HET JAAR”

1. Wie mag deelnemen:
Het 3de zomercriterium voor vrije sporters staat open voor alle leden van de West-Vlaamse Vrijetijdsatletiekvereniging, alsook voor alle niet-aangeslotenen, meisjes en jongens, dames en heren. Door deel te nemen aan één van de
onderstaande wedstrijden neemt men automatisch deel aan dit criterium.
Voor dit criterium gaan we NIET op zoek naar de beste atleet/atlete, maar naar de meest actieve vrije sporter!
De organisatie moet tevens een meerwaarde geven aan de bestaande pistemeetings en wegwedstrijden.

2. Wedstrijdkalender:
Het criterium bevat 8 pistemeetings en 5 wegwedstrijden.

Pistemeetings:
04.04.2009: BLANKENBERGE (ACB)
18.04.2009: ROESELARE (VAD)
25.04.2009: MARKE (ABM)

09.05.2009: ROESELARE (DAPALO)
23.05.2009: WAREGEM (VACBL)
06.06.2009: INGELMUNSTER (AVI)

27.06.2009: BRUGGE (SODIBRUG)
22.08.2009: MARKE (ABM)

Wegwedstrijden:
20.06.2009: REKKEM (ACR)
17.07.2009: WULVERGEM (ismVAD)

31.07.2009: INGELMUNSTER (AVI)
04.09.2009: MARKE (ABM)

18.09.2009: DADIZELE (VAD)

Wanneer er in een wegwedstrijd de mogelijkheid bestaat om aan 2 wedstrijden deel te nemen (wedstrijd +
jogging), dan kan men uiteraard maar 1 maal punten behalen!
3. Klassementen:
In totaal zijn er 22 klassementen (idem als het veldloopcriterium) van meisjes eendjes tot en met heren veteranen 3.
- Voor het eindklassement is er per categorie een trofee voor de winnaar en een gelijke naturaprijs voor de eerste 10 per
categorie (maximum = 220 naturaprijzen, gelijke standen niet meegerekend).
- Om in aanmerking te komen voor de eindstand in het zomercriterium, moet men minstens aan 6 wedstrijden deelnemen!

4. Puntenverdeling:
Voor de pistemeetings krijgt men 10 punten per deelgenomen discipline. Dit betekent dus dat men per meeting maximum
30 punten kan behalen (behalve de eendjes die maar aan 2 disciplines kunnen deelnemen).
Voor de wegwedstrijden krijgt men 30 punten per deelgenomen wedstrijd.
In totaal kan men dus 240 punten (eendjes = 160 punten) behalen in de pistemeetings en 150 punten in de
wegwedstrijden. De meest actieve vrije sporter (22 categorieën) is deze met het meest behaalde punten.
Alle wedstrijden komen in aanmerking en men kan dus maximaal 390 punten scoren.
Bij een gelijk aantal punten wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de behaalde plaats. Alle deelnemers krijgen
dan dezelfde prijs (of trofee voor de eerste plaats).

5. Secretariaat:
Het secretariaat van het zomercriterium 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 criterium vindt plaats op de grote slotfeestavond die zal doorgaan op zaterdag
19/12/2009 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.

8. Mededelingen:
De deelnemers zullen op iedere wedstrijd (eerste maal op 18/4) kennis kunnen nemen van het voorlopige klassement. De
tussenstanden zullen eveneens te bekijken zijn op de website van de W.VL.V.T.A.V.: www.vrijesporters.be

