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REGLEMENT JOGGINGCRITERIUM 2018
- het criterium gaat over 25 wedstrijden.

- om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men aan minimum acht wedstrijden
van deze kalender deelnemen.
- men moet zowel in het criteriumjaar (2018) als in het jaar van de prijsuitreiking (2019) lid zijn
van V.A.C.
- inschrijvingen moeten gebeuren onder V.A.C.
- clubkleuren (officieel truitje) zijn verplicht.
- de puntenverdeling voor het klassement is per wedstrijd als volgt :
 winnen van een jogging : 5 punten
 bij de eerste tien eindigen : 3 punten
 bij de eerste helft eindigen : 2 punten
 uitlopen : 1 punt
 de beste acht resultaten worden in rekening genomen
 vanaf de negende jogging is er voor elke extra jogging één bonuspunt
 voor elke jogging wordt een apart klassement opgemaakt voor mannen en vrouwen.
Punten worden dus toegekend naargelang de positie in het mannen- resp.
vrouwenklassement.
 bij gelijke eindstand zal de persoon met de meeste deelnames voorrang krijgen.
Indien dit ook gelijk is, telt de uitslag van de laatste wedstrijd van het criterium waarin
beide personen tegen elkaar hebben gelopen.
- dit criterium is uitsluitend voor seniors en masters.
- indien men deelneemt aan twee afstanden op dezelfde jogging, worden er maar punten
toegekend voor 1 afstand. Ook tijdens het Kampenhoutweekend (16 en 17/12/17) worden er maar
punten voor maximaal één wedstrijd toegekend, waarbij de aflossingsmarathon geldt als één punt
ongeacht het resultaat.
- een officiële marathon uitlopen is 5 punten met een maximum van twee marathons per jaar.
Deze wedstrijden kunnen als bijkomende wedstrijden gelden. Gelieve uw marathonuitslagen door
te geven aan Joris. Marathons gelopen tussen 01/01/18 t.e.m. 31/10/18 komen in aanmerking.
- de uitreiking van de trofeeën en prijzentafel gaat door tijdens de maand februari of maart
2019.
- de eerste drie mannen en vrouwen worden gehuldigd.
- de prijzen worden bij wijze van lottrekking verdeeld over alle deelnemers die voldeden aan het
reglement .
Ik wens iedereen een prachtig joggingseizoen en veel loopplezier
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