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CRITERIUM  
WEGWEDSTRIJDEN 2018 

 
Reglement wegcriterium: 
 
1. Er wordt een keuzekalender opgesteld van 19 wedstrijden, zie volgende bladzijde. 

 
2. Om in aanmerking te komen om opgenomen te worden in het wegcriterium moeten de 

benjamins, pupillen en miniemen aan minimum 4 wedstrijden deelnemen. De 
categorieën cadet t.e.m. masters moeten aan minimum 5 wedstrijden deelnemen.   
Elke atleet die deelneemt aan het criterium dient een uitslag binnen te brengen bij de 
secretaris.  Wanneer er van een wedstrijd geen uitslag in het bezit is van de club, wordt 
deze niet opgenomen in  het criterium.  
 
De atleet moet in de uitslag vermeld staan als atleet van Zottegem Atletiek (ZA) !! 
Elke marathon wordt gelijkgesteld met een wedstrijd uit het wegcriterium. De uitslag 
moet ook aan het secretariaat bezorgd worden. Wij vragen ook dat elke atleet de 
clubuitrusting draagt tijdens de wedstrijd. 
 

3. Onze Egmontloop levert 50 extra punten op. Weet dat de Egmontloop ook deel uitmaakt 
van het Vlaamse Ardennen Criterium. Alle 8 wegwedstrijden van het Vlaamse Ardennen 
Criterium zijn ook opgenomen in onze onderstaande kalender. 

 
4. Toekenning van de punten per wedstrijd: volgende formule wordt gebruikt om jouw 

punten te berekenen: 
(((aantal deelnemers aan de wedstrijd – behaalde plaats) x 100) / aantal deelnemers 
aan de wedstrijd – 1) + 100 
Door deze formule kunnen we beter de prestatie bepalen van de atleet naar het 
volledige deelnemersveld i.p.v. onder de Zottegemse atleten zelf. 
Voorbeeld: Atleet X loopt in een wedstrijd waar 26 atleten deelnemen de vijfde (5) plaats 
en atleet Y loop in dezelfde wedstrijd de elfde (11). Berekening punten: 
atleet X = ((26-5)x100)/(26-1)+100 = 184 punten 
atleet Y = ((26-11)x100)/(26-1)+100 = 160 punten 
 

5. ZA stelt een bedrag ter beschikking als prijzengeld voor het wegcriterium. Het 
prijzengeld wordt pas uitbetaald aan de atleet of gezin wanneer de atleet of gezin de 
nodige inspanningen doet door het verkopen van minimum 5 kaarten voor het 
eetfestijn. 
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6. Wedstrijden: 

Datum Plaats Club of naam wedstrijd Info 

Zondag 22 april  
 

Oosterzele 
  

Joggingclub Oosterzele http://joggingcluboosterzele.blogspot.be/p/j
aarlijkse-jogging.html 

Vrijdag 4 mei Bottelare-Merelbeke 
 

Esa Bottelare – 
Stratenloop Bottelare 

https://www.sportsites.be/loopwedstrijden/
oostvlaanderen/stratenloopbottelare.php 

Vrijdag 1 juni Oudenaarde KBO-run https://www.kbo-oudenaarde.be/onze-kbo-
run 

Zaterdag 2 juni 
 

Haaltert Roadjoggers Haaltert www.roadjoggers.be 

Vrijdag 8 juni 
 

Melsen Abdijbierenloop  

Zaterdag 16 juni Gavere Dwars door Gavere https://www.sportsites.be/loopwedstrijden/
oostvlaanderen/dwarsdoorgavere.php 

Vrijdag 22 juni 
 

Lierde Lierdeloop* www.lierdeloop.be 

Zondag 24 juni 
 

Sint-Lievens-Houtem Livinusrunners http://www.livinusrun.be/ 

Vrijdag 29 juni Huise Adelardus jogging* https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e
/adelardus-jogging-kids-run/ce64e337-
b455-414f-b21b-800cb4fc0db4 

Zondag 8 juli  Brakel Raploperkesjogging 
Brakel* 

http://www.joggingclubbrakel.be/ 

Vrijdag 27 juli 
 

Welle SNA-Jogging www.joggingclubsnawelle.be 

Vrijdag 10 
augustus 

Denderleeuw Stratenloop 
Denderleeuw 

http://www.maspoe.be/ddl-home.html 

Zaterdag 18 
augustus 

Zottegem 
Stedelijk 

Sportstadion 
Kastanjelaan - 

Zottegem 

ZA – Egmontloop* www.zottegem-atletiek.be 

Vrijdag 24 
augustus 

Erpe-Mere  Funrunners – 
Steenbergjogging. 

http://www.funrunners.be/ 

Zaterdag 25 
augustus 

Erwetegem Joggingclub Erwetegem 
– Kermisjogging* 

http://joggingcluberwetegem.weebly.com/
praktische-info.html 

Zaterdag 8 
september 

Zwalm Zwalmjogging* http://www.jczwalm.be/zwalmjogging.html 

Zondag 30 
september 

Aalst Groenloop http://maspoe.be/groenloop.html 

Zaterdag 6 
oktober 

Herzele Moryloop* http://www.moryloop.be/ 

Zondag 21 
oktober 

Zottegem Firemen Obstacle Run* www.brandweerzottegem.be 

 
* Deel van het Vlaamse Ardennen Criterium (https://vlaamseardennencriterium.webnode.be/) 
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