Reglement Bakelandtloopcriterium 2019
INSCHRIJVEN




De deelname aan het Bakelandtloopcriterium is GRATIS, enkel deelname aan de
wedstrijden is verschuldigd.
Wie deelneemt aan de wedstrijden van het criterium wordt automatisch
opgenomen in het eindklassement.
Enkel de hoofdwedstrijden komen in aanmerking voor het eindklassement.
PUNTENSYSTEEM


-

Het puntensysteem gebeurt per reeks volgens volgend systeem:
we beginnen de puntentelling vanaf 100 punten en dalen af per 2 punten voor de
eerste zes. Vanaf zevende plaats dalen we met 1 punt.
(concreet:1e=100, 2de=98, 3de=96, 4de=94, 5de=92, 6de=90, 7de=89, 8ste=88,
9de=87, 10de=86, 11de=85)
CATEGORIEËN
Bij elke wedstrijd worden de deelnemers in 8 categorieën ingedeeld



-

Dames:
Dames I: -35 (geboren in 1985 en later)
Dames II: +35 (geboren tussen 1984 en 1975)
Dames III: +45 (geboren in 1974 en vroeger)
Heren:
Juniores: -20 (geboren in 2000 en later)
Seniores: -40 (geboren tussen 1999 en 1980)
Veteranen 1: 40 – 49 (geboren tussen 1979 en 1970)
Veteranen 2: 50 – 59 (geboren tussen 1969 en 1960)
Veteranen 3: 60 jaar en ouder (geboren in 1959 en vroeger)

De indeling per categorie gebeurt volgens het geboortejaar, zodat elke atleet het hele
jaar in dezelfde categorie blijft.

EINDKLASSEMENT & PRIJZEN











Elke loper die minstens 4 wedstrijden uitloopt, wordt opgenomen in het
eindklassement.
De eindrangschikking wordt opgemaakt aan de hand van de door elke loper in de
diverse wedstrijden behaalde punten.
De 5 beste scores bepalen het eindresultaat.
Wie 5 wedstrijden uitgelopen heeft, krijgt een bonus van 5 punten + zuivelpakket
Wie alle 6 de wedstrijden uitgelopen heeft, krijgt nog eens een bonus van 5
punten, een zuivelpakket en mag gratis aansluiten aan de feestmaaltijd tijdens de
prijsuitreiking.
Het Bakelandtloopcriteriumcomité kan situationeel het reglement wijzigen.
Voor alle reeksen gelden volgende prijzen:
1ste: €50, 2de: €30, 3de: €25, 4de: €20, 5de:€15 , 6de-7de-8ste elk €10.
Bij gelijke stand haalt de atleet het die:
in eerste instantie aan het grootst aantal wedstrijden heeft deelgenomen,
in tweede instantie de beste ereplaatsen, in afzonderlijke wedstrijden, heeft
behaald (hoogst aantal 1ste plaatsen; daarna 2de plaatsen, enz.)
Prijsuitreiking met feestmaaltijd: 17 januari 2020.

