REGLEMENT WEGCRITERIUM 2016
Alleen Beverhouters met een VAL-nummer komen in het wegcriterium.
De atleten worden ingedeeld in twee groepen: 1. Dames jun./sen./mas. - 2. Heren jun./sen./mas. Per categorie
jun./sen./mas. worden de plaatsen per categorie gehonoreerd op het clubfeest.
Bij overgang naar de categorie masters gedurende het seizoen wordt de atleet ingedeeld in de categorie tot
dewelke hij/zij zal behoren op 1 juli.
Per categorie worden per wedstrijd volgende punten verdeeld: de 1e Beverhouter in de uitslag krijgt 40 punten, de
2e 36 punten, de 3e 34 punten, enz. per 2 punten minder.
Om in de einduitslag te komen moeten de atleten aan minstens 6 wedstrijden hebben deelgenomen. De 6 beste
prestaties komen in aanmerking.
Bonuspunten: er worden bonuspunten gegeven voor drie extra deelnames boven het minimum van 6, minstens
1 deelname hiervan moet deelname zijn aan onze eigen organisatie de BERENLOOP !
De atleten lopen in het clubsinglet met de naam van de sponsor duidelijk zichtbaar en met hun officieel VALnummer.
Wie niet in clubshirt loopt, krijgt geen punten voor het wegcriterium!
Attentie: clubafkorting bij inschrijving  uitsluitend BEHO vermelden!
Bezorg jullie uitslag voor het wegcriterium, pers, website en clubblad aan bertgoos@live.be,
lea.compernolle@telenet.be, coppens.cauwels@telenet.be en roland.vanderschaeghe@skynet.be! Eén mailtje,
iedereen op de hoogte…
Als de uitslagen niet worden doorgestuurd, kunnen die niet verschijnen in het clubblad, het wegcriterium en
eventueel het Vaart Loop criterium. Voor wedstrijden met veel deelnemers zoals bv. Dwars door Brugge is het dus
belangrijk dat de lopers er zelf voor zorgen dat hun naam niet over het hoofd gezien wordt in de soms heel lijvige
uitslag!
Het vermelde startuur is dat van de wedstrijd die in aanmerking komt voor het wegcriterium, jeugdreeksen kunnen
er aan voorafgaan. Bekijk de agenda op onze website, daar vind je ook de website terug van de organisator.
Tijdens het jaarlijks clubfeest worden de laureaten beloond.
Atleten die op het einde van het seizoen hun lidmaatschap niet verlengen, hebben geen recht op hun prijs
verbonden aan het criterium.
Het wegcriterium wordt bijgehouden door Bert Goos, bertgoos@live.be

