Zottegem Atletiek vzw
Zottegem, atletiekjaar 2018 – 2019

LIDMAATSCHAP ZOTTEGEM ATLETIEK

Beste atleet,

Het clubbestuur van Zottegem Atletiek heet je van harte welkom als atleet in onze vereniging.
In bijlage vind je:
•
•
•
•
•

Je borstnummer
Wedstrijdkaartjes voor de veldlopen
Formulier van je mutualiteit indien op voorhand ingediend aan je trainer
Veldloopcriterium 2018 – 2019 (keerzijde)
Voor meer info kan je steeds terecht op www.zottegem-atletiek.be – lees aandachtig de
richtlijnen voor beginnende atleten en onze infobrochure over Zottegem Atletiek.

We willen je bij deze ook graag alvast uitnodigen op onze jaarlijkse evenementen:
• Nieuwjaarsreceptie in de eerste week van januari
• Provinciaal Kampioenschap!
47e veldloop Zottegem Atletiek op zondag 13 januari 2019 – festivalweide Bevegemse Vijvers
• Jubileumfeest 50-jarig bestaan op zaterdagavond 4 mei 2019 - Feestzaal Bevegemse Vijvers
• Egmont stratenloop op zaterdag 17 augustus 2019
• Eetfestijn op zaterdagavond 19 en zondagmiddag 20 oktober 2019

Je kan meer info terug vinden via www.zottegem-atletiek.be en via
https://www.facebook.com/groups/Zottegematletiek/
Mocht je vragen hebben, kan je ons steeds bereiken via za@val.be

Tot binnenkort!
Met sportieve groeten,

Kwinten Standaert,
Secretaris
ZA@val.be

Christian Plume,
Voorzitter
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Zottegem Atletiek vzw
VELDLOOPCRITERIUM 2018 – 2019
KANGOEROES / BENJAMINS / PUPILLEN / MINIEMEN JONGENS-MEISJES

Reglement veldloopcriterium:
1. Er wordt een keuzekalender opgesteld van 5 wedstrijden:
- 4 veldlopen
- Provinciaal Kampioenschap veldlopen, die dit jaar doorgaat in Zottegem!
2. Om in aanmerking te komen om opgenomen te worden in het veldloopcriterium moet je aan
minimum 2 wedstrijden deelnemen. Jouw beste 5 resultaten worden meegeteld.
3. Toekenning van de punten per veldloop : 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
4. De punten die je behaalt op onze veldloop te Zottegem op 13 jan worden dubbel meegeteld.
Indien je niet kan deelnemen onderstaande begeleide veldlopen kun je nog steeds punten
verzamelen door deel te nemen aan een veldloop opgenomen in het criterium vanaf cadetten.
5. ZA stelt een bedrag ter beschikking als prijzengeld voor het veldloopcriterium. Het prijzengeld
wordt pas uitbetaald aan de atleet of gezin wanneer de atleet of gezin de nodige inspanningen
doet door het verkopen van minstens 5 kaarten voor het eetfestijn.
6. Je kan punten verzamelen op onderstaande begeleide wedstrijden:
Datum
03/11/2018
11/11/2018
02/12/2018
16/12/2018
13/01/2019

Club
KAAG
HALE
ASVO
RCG
ZA

Plaats
ZWIJNAARDE
AALTER
OUDENAARDE
BERLARE (WICHELEN)
ZOTTEGEM

Startuur
12:25
12.00
12:00
10:50
11:00

Meer info kan je ook vinden op onze site www.zottegem-atletiek.be
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Aard

Provinciaal
Kampioenschap

