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1 Aantal outdoor klassementen 

Vanaf pupil wordt voor iedere categorie en per geslacht een afzonderlijk outdoor klassement 

opgesteld. Dit komt neer op 2 keer 9 outdoor klassementen;  

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 het jaarlijks Clubfeest. 

2 De voorwaarden 

1) Om in aanmerking te komen voor het outdoor klassement moet de atleet aan minimum 7  

officiële VAL meetings en aan minstens 2 verschillende disciplines deelnemen.  

2) 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 

outdoor seizoen (voor 15 Oktober) moet het ingevulde document opgestuurd worden naar 

klassementen@asrieme.be.  

3) Het outdoor klassement wordt uitgereikt op het jaarlijks Clubfeest. Indien je niet aanwezig 

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

(penningmeester@asrieme.be).  
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3 Puntenberekening 

3.1 Pupillen & miniemen 
1) 3 punten per officiële VAL meeting  

2) 5 punten voor Interregio wedstrijden en Jeugdmeerkampen geörganizeerd door AS Rieme.  

3) 6 punten voor een PK, Beker van Vlaanderen of officieus BK 

4) 5 extra punten als je goud behaalt op het PK  

5) 4 extra punten als je zilver behaalt op het PK  

6) 3 extra punten als je brons behaalt op het PK 

7) 15 punten extra voor een clubrecord 

Nota: Een atleet kan per nummer slechts 1 keer 15 punten krijgen voor het behalen van een 

clubrecord.  

Nota: zowel individuele of aflossingswedstijden leveren punten op. 

3.2 Van Cadet tot en met Master 
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) 15 punten extra voor een clubrecord.  

Nota: Een atleet kan per nummer slechts 1 keer 15 punten krijgen voor het behalen van een 

clubrecord. 

3) In geval van gelijke punten wordt de atleet met de hoogste score op 1 proef (volgens de 

IAAF-scoringtabel) als eerste geklasseerd.  

4 Opmerkingen  

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

klassement.  

2) Deelname enkel aan een aflossing ten dienste van de club (Interclub / Beker van Vlaanderen, 

Provinciaal of Belgisch kampioenschap) geldt als aparte meeting en telt mee voor het aantal 

meetings. Let op! Vanaf Cadet kunnen hierop geen punten worden berekend voor het 

Clubklassement. 

3) Atleten vanaf CAD t/m MAS die meewerken aan een meeting van eigen organisatie (vb. als 

jurylid of terreinmedewerker) en daardoor niet kunnen deelnemen, mogen deze wedstrijd 

laten meetellen voor het outdoor klassement.  

4) Aanwezigheid als reserve-atleet op een interclubwedstrijd of Beker van Vlaanderen / 

Interclubwedstrijd geldt eveneens als deelname aan de wedstrijd 

5 De bekers  

1) De overwinnaar van de categorie senioren, zowel dames als heren, ontvangt de trofee 

Eyerman mazout. 

2) De beker Yvan Seghers wordt uitgereikt aan de categorie Scholieren Meisjes en Jongens. Het 

Dagelijks Bestuur duidt een laureaat aan op basis van de resultaten van het outdoor 

pisteklassement, het RIVEK klassement en/of indoor pisteklassement en de fairplay (houding 

t.o.v. atleten en bestuur, medewerking, ...). Deze beker kan men slechts éénmaal winnen. 



 

 

3) De beker 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 zijn enerzijds een opmerkelijke sportprestatie in het 

voorbije sportjaar behalen en anderzijds de fairplay en clubgeest. Ook deze beker kan men 

slechts éénmaal winnen. 

4) Bovenstaande bekers worden uitgereikt op het jaarlijkse Clubfeest. 
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