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De REEKSEN

1) Benjamins, pupillen, miniemen, cadetten, scholieren, junioren, senioren en masters, dames en
heren worden afzonderlijk geklasseerd (16 klassementen).
De betere masters die op basis van hun goede prestaties de top 3 halen bij de seniors, worden
eveneens opgenomen in het klassement van de seniors.
Opgelet, voor de werpnummers dienen de prestaties geleverd te zijn met het gewicht van de
seniors!
2) Om in aanmerking te komen voor het indoorklassement moet de atleet aan minimum 2
verschillende disciplines en aan minimum 3 meetings deelnemen. Deelname enkel aan een
aflossing ten dienste van de club (interclub, provinciaal of Belgisch kampioenschap) geldt als
aparte meeting en telt mee voor het aantal meetings. Let op! Hierop kunnen geen punten worden
berekend.
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De PUNTENVERDELING

2.1 Benjamins-pupillen-miniemen
1) 3 punten per meeting
2) 15 punten extra voor een CR dat op het einde van het seizoen op de tabellen staat
3) In geval van gelijke punten wordt de atleet met de hoogste score op 1 proef als eerste
geklasseerd.

2.2 Cadetten t.e.m. masters
1) De som van de punten, uitgerekend volgens de IAAF-scoringtabel, van de beste prestatie in 2
verschillende disciplines vormt de score volgens welke de atleet gerangschikt wordt.
2) Als je een clubrecord vestigt, evenaart of verbetert, krijg je 15 punten extra.
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3) In geval van gelijke punten wordt de atleet met de hoogste score op 1 proef als eerste
geklasseerd.
4) De overwinnaar van de categorie senioren, zowel dames als heren, ontvangt de wisseltrofee “DL
Totaalbouw” voor één jaar.
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OPMERKING

1) Om fouten in het klassement te vermijden is het verplicht dat elke atleet een prestatieblad
indient bij de verantwoordelijke voor de klassementen (Bart Aers).
Deze moeten eveneens per mail bezorgd worden aan: bart.aers AT telenet.be
2) De prestatiebladen zijn te downloaden van onze website.
HET INDOOR KLASSEMENT EN DE WISSELBEKER WORDEN UITGEREIKT OP DE CLUB
BARBEQUE.
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