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1 Aantal veldloopklassementen 

Vanaf pupil wordt voor iedere categorie en per geslacht een afzonderlijk veldloopklassement 

opgesteld. Dit komt neer op 2 keer 9 veldloopklassementen;  

1) Pupillen jongens / meisjes 

2) Miniemen jongens / meisjes 

3) Cadetten jongens / meisjes 

4) Scholieren jongens / meisjes 

5) G-atleten mannen / vrouwen 

6) Master 50+ mannen / vrouwen 

7) Masters 35+ mannen / vrouwen 

8) Junioren mannen / vrouwen 

9) Senioren mannen / vrouwen 

Nota: voor de kangoeroes en benjamins wordt geen klassement opgesteld. Alle atleten die aan de 

voorwaarden (zie sectie 2.1) voldoen, krijgen een prijs uitgereikt op de jaarlijkse Club BBQ. 

2 De voorwaarden 

1) Om opgenomen te worden in het veldloopklassement moet aan minstens 7 veldlopen 

deelgenomen worden. Naast alle officiële veldlopen tellen ook het Clubkampioenschap, de 

Crosscup Relays en de mini-Kerstcross (jeugd) mee om aan de 7 veldlopen te komen, maar 

deze leveren geen punten op.  

2) Elk jaar wordt een Riemse veldloopkalender (zie AS Rieme VZW | Atletiek voor vikings met 

pit) opgemaakt. Deze veldlopen leveren meer punten op dan andere officiële veldlopen (zie 

sectie 3) 

3) Om fouten in het klassement te vermijden is het aangewezen dat elke atleet zijn/haar 

prestatieblad (zie AS Rieme VZW | Atletiek voor vikings met pit) invult. Na afloop van het 

veldloopseizoen (voor 1 Mei) moet het ingevulde document opgestuurd worden naar 

klassementen@asrieme.be.  

4) Het veldloopklassement wordt uitgereikt op de jaarlijkse Club BBQ. Indien je niet aanwezig 

kan zijn, moet de penningmeester per e-mail verwittigd worden 

(penningmeester@asrieme.be).  
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3 Puntenberekening 

1) Formule voor het berekenen van de punten: ((A + 1 – P) x B)/A + S 

A = aantal aangekomen atleten (o.b.v. de officiële uitslag) 

P = plaats in de uitslag  

B = bonus  

S = startpunten  

 

Voorbeeld 1: Belgisch kampioenschap lange cross, 1ste plaats op 100 aankomsten  

((100 + 1 – 1) x 50)/100 + 10 ⇒ 60 punten  

 

Voorbeeld 2: Officiële lange cross (Riemse veldloopkalender), 70ste plaats op 100 

aankomsten:  

((100 + 1 – 70) x 30)/100 ⇒ 9 punten  

 

2) De bonus factor (=B) varieert afhankelijk van het type veldloop;   

Officiële korte cross, niet opgenomen in Riemse veldloopkalender = 15 

Officiële lange cross, niet opgenomen in Riemse veldloopkalender = 20 

Officiële korte cross, opgenomen in Riemse veldloopkalender = 25 

Officiële lange cross, opgenomen in Riemse veldloopkalender = 30 

Korte cross CrossCup / Kerstcross / P.K. = 30  

Lange cross CrossCup / Kerstcross / P.K. = 40  

BK korte cross = 40 

BK lange cross = 50 

EK of WK korte cross (selectie door de VAL) = 50 

EK of WK lange cross (selectie door de VAL) = 60 

 

3) Bij het Belgisch Kampioenschap en de Kerstcross krijgt iedere atleet 10 startpunten (=S), ook 

diegene die opgeeft of uit de wedstrijd wordt genomen. 

4) Voor het Clubkampioenschap, de CrossCup Relays en de mini-Kerstcross worden geen 

punten berekend a.h.v. bovenstaande formule. 

5) Indien je meer dan 7 veldlopen loopt, worden de 7 beste resultaten in rekening gebracht 

voor het veldloopklassement.  

  



 

 

4 Opmerkingen  

1) Een atleet die midden het seizoen Master wordt, zal opgenomen worden in het Master 

klassement. De punten die hij/zij als senior heeft verdiend zullen overgedragen worden naar 

het masters klassement. 

2)  Masters die deelnemen aan het B.K. A.C. (lange of korte cross) mogen die punten laten 

meetellen voor het klassement bij de masters.  

3) Gedwongen opgave geldt als deelname maar levert geen punten op (uitz. De Kerstcross en 

het Belgisch Kampioenschap leveren 10 bonuspunten op bij opgave) 

4) Atleten vanaf CAD t/m MAS die meewerken aan de Kerstcross (vb. als jurylid of 

terreinmedewerker) en daardoor niet kunnen deelnemen, mogen deze wedstrijd laten 

meetellen voor het veldloop klassement.  

5) Bij cijfers na de komma wordt tot 5 naar beneden en vanaf 5 naar boven afgerond.  

5 Beker  

De winnaar van de categorie senioren, zowel dames als heren, ontvangt de beker ‘Tom 

Compernolle’. De beker wordt uitgereikt op de jaarlijkse Club BBQ. 
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