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De BENJAMINS, PUPILLEN en MINIEMEN

1.1 Algemeen
Benjamins, pupillen en miniemen, jongens en meisjes worden afzonderlijk geklasseerd (6
klassementen).
Om in aanmerking te komen voor het pisteklassement bij de jeugd moet, door de atleet zelf, op het
einde van het seizoen een prestatieblad ingediend worden bij de verantwoordelijke voor de
klassementen (Bart Aers – bart.aersATtelenet.be). De prestatiebladen zijn te downloaden van de
website.

1.2 Reglement en puntentelling
1) Minimaal aan 7 officiële VAL-meetings deelnemen. (een atletiek fundag ingericht door een VALatletiekclub geldt ook als officiële meeting).
2) Per meeting ontvang je 3 punten, deelname aan meetings die mede door Rieme georganiseerd
worden (interregio jeugdcup) levert 5 punten op i.p.v. 3. Een deelname aan een PK of een BVV
leveren 6 punten i.p.v. 3.
3) Als je een clubrecord vestigt, evenaart of verbetert, krijg je 15 punten extra. Dit geldt enkel
als het CR op het einde van het seizoen nog op de tabellen staat.
4) Deelname aan de provinciale kampioenschappen (individueel of aflossingen) levert 6 punten op.
Haal je goud dan krijg je 5 punten extra, voor zilver 4 en voor brons 3 punten extra.
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De CADETTEN t/m MASTERS

2.1 Reglement en puntentelling
1) Cadetten, scholieren, junioren, senioren en masters, dames en heren worden afzonderlijk
geklasseerd (10 klassementen).
De betere masters die op basis van hun goede prestaties de top 5 halen bij de seniors, worden
eveneens opgenomen in het klassement van de seniors. De andere masters behouden hun
klassement en schuiven niet automatisch door.
Opgelet, voor de werpnummers dienen de prestaties geleverd te zijn met het gewicht van de
seniores!
2) Om in aanmerking te komen voor het pisteklassement moet de atleet aan minimum 2
verschillende disciplines en aan minimum 7 officiële VAL-meetings deelnemen. Deelname enkel
aan een aflossing ten dienste van de club (interclub, provinciaal of Belgisch kampioenschap)
geldt als aparte meeting. Aanwezigheid als reserve-atleet op een interclubwedstrijd geldt
eveneens als deelname aan de wedstrijd. Opgelet : op aflossingen kunnen géén punten berekend
worden!
3) De som van de punten, uitgerekend volgens de IAAF scoring-tabel, van de beste prestatie in 2
verschillende disciplines vormt de score volgens dewelke de atleet gerangschikt wordt.
4) Per clubrecord verbeterd in de loop van het seizoen en op de tabellen op het einde van het
seizoen komen daar 15 punten bovenop.
5) In geval van gelijke punten worden die atleten ex aequo geklasseerd. De “gelijke” vergoeding
wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de premies van de betrokken
plaatsen.
6) Om fouten in het klassement te vermijden is het aangewezen dat elke atleet zelf een
prestatieblad indient bij de verantwoordelijke voor de klassementen (Bart Aers).

2.2 Wisselbekers
1) De overwinnaar van de categorie senioren, zowel dames als heren, ontvangt de wisseltrofee
Eyerman mazout voor één jaar.
2) Voor de wisselbeker Yvan Seghers komt enkel de categorie Scholieren Meisjes en Jongens in
aanmerking. Het Dagelijks Bestuur duidt een laureaat aan op basis van de beoordeling van de
resultaten van het outdoor pisteklassement, het RIVEK klassement of indoor pisteklassement
en de fairplay (houding t.o.v. atleten en bestuur, medewerking, …). Deze wisselbeker kan men
slechts éénmaal winnen.
3) De wisselbeker Lucien Van Peteghem wordt uitgereikt aan de categorie Masters Dames of
Heren en de laureaat wordt eveneens aangeduid door het Dagelijks Bestuur. De criteria om
hiervoor in aanmerking te komen is enerzijds een opmerkelijke sportprestatie in het voorbije
sportjaar behalen en anderzijds de fairplay en clubgeest. Ook deze wisselbeker kan men
slechts éénmaal winnen.
AL DEZE KLASSEMENTEN WORDEN UITGEREIKT OP HET JAARLIJKS
CLUBFEEST.
DE WISSELBEKERS WORDEN UITGEREIKT OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE.
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