Pistecriterium Outdoor & Indoor - SEIZOEN 2022/2023
1. CLUBRECORDS – BESTE JAARPRESTATIES.
Clubrecords: op het einde van het indoorseizoen worden alle prestaties van de ZA-atleten
gecontroleerd en de lijsten van de clubrecords aangepast.
Een nieuw clubrecord wordt beloond met 10 €
Beste jaarprestaties:
In de disciplines waar er geen clubrecord wordt verbeterd zullen de sterkste prestaties toch
beloond worden wanneer de limiet behaald wordt zoals vermeld op www.zottegem-atletiek.be
Een beste jaarprestatie wordt beloond met 4€ indien de prestatie zich bevindt tussen de limiet
en het clubrecord.
Eerste prestatie in een categorie/discipline:
Indien het de eerste prestatie is in een categorie/discipline waar nog geen clubrecord aanwezig
was dan wordt deze behandeld zoals een beste jaarprestatie.
2. Regelmatigheidscriterium outdoor & indoor piste-meetings
Iedere atleet die aan minstens vijf wedstrijden (1 nummer = 1 deelname) deelneemt op de
atletiekpiste ontvangt één euro per deelname. Alle outdoor wedstrijden in 2022 en indoor
wedstrijden in de winter 2022/2023, die geregistreerd worden door de Vlaamse Atletiek Liga,
tellen mee.
3. Kampioenschappen.
Een atleet die een titel behaald op een Provinciaal, Vlaams of Belgisch Kampioenschap meldt
dit onmiddellijk aan de secretaris (za@val.be).
Aan atleten die er in slagen om het podium te halen tijdens een kampioenschap zullen volgende
geldprijzen worden uitgekeerd :
Provinciaal
Kampioenschap
12-8-4

Kampioenschap van
Vlaanderen
16-12-8

Nationaal
Kampioenschap
20-16-12

Europees
Kampioenschap
25-20-15

Wereld
Kampioenschap
30-25-20

Dit bedrag wordt enkel uitbetaald indien men met de officiële clubtrui op het podium staat
met uitzondering van de Europese- en Wereldkampioenschappen waar een Belgische trui
verplicht is.
3. 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.
Atleten die veranderen van club hebben geen recht op uitbetaling.
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