
ROBA Zomercriterium 2012 
 
Het reglement 
 
Het zomercriterium is een wedstrijd voor Seniors en Masters.  Op de kalender staan 35 stratenlopen 
en 11 pistemeetings.   
Om in de eindrangschikking te kunnen voorkomen moet men minstens 10 wedstrijden gelopen hebben 
waarvan 1 pistemeeting. De rangschikking wordt opgemaakt op basis van een puntensysteem dat 
rekening houdt met tijd en afstand en is gebaseerd op een gerenommeerde Finse tabel. Het punten-
systeem kan altijd aangevraagd worden bij Wim De Roover (E-mail : wim.deroover@telenet.be) 
Binnen dezelfde week kan maar één wedstrijd (de beste prestatie) gelopen worden voor punten.  Dus 
geen punten voor een 2e wedstrijd.  Dit geldt niet voor een pistemeeting.  Pistemeetings worden dus 
niet beschouwd als een 2e wedstrijd in dezelfde week.  Indien men tijdens een pistemeeting aan 
meerdere afstanden deelneemt telt alleen de beste prestatie.  De 3 beste prestaties op de piste tellen 
steeds mee voor de volledige punten.  Enkel de afstanden die vermeld staan in de kalender tellen mee 
voor de rangschikking ! 
 UITZONDERING: Atleten die niet aan de gevraagde 10 wedstrijden komen mogen extra 
pistemeetings inbrengen die niet op de eigenlijke kalender staan tot zij het vereiste aantal van 10 
wedstrijden bereikt hebben. Zeer belangrijk is dat de atleten zelf  instaan voor het doorgeven van de 
uitslagen aan de verantwoordelijke van het zomercriterium. Atleten die geselecteerd zijn voor de Beker 
Van Vlaanderen krijgen ook punten voor deze meeting. De kampnummers tellen voor 200 punten. 
Uiteindelijk tellen de 15 beste prestaties + de 3 beste pistewedstrijden. Voor elke bijkomende gelopen 
wedstrijd van de kalender krijgt men 200 punten. Er is een apart klassement voorzien voor de dames en 
de heren.  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen seniors en masters. Indien door organisatorische 
problemen geen uitslag voorhanden is, krijgt iedere deelnemer 200 punten. De juiste afstand van elke 
wedstrijd wordt zo correct mogelijk bepaald (via gps, software, zelf afmeten, uitslag...)  De correcte 
afstand wordt uiteindelijk vastgesteld door de organisators en is verder niet meer betwistbaar.  Er wordt 
gevraagd om de eigen wedstrijden (Dijkloop-Aarschot-Tildonk-Gelrode) in ROBA uitrusting te lopen.  
Bij de inschrijvingen wordt gevraagd om ROBA te vermelden als clubnaam. Zo wordt de ROBA 
aanwezigheid benadrukt en is er een uitstraling naar buiten toe. Uitslagen worden zo goed mogelijk 
verzameld door de organisators. Zij zijn echter niet verantwoordelijk indien een uitslag ontbreekt.  
Breng dus ook zelf je uitslagen binnen.  Tevens geldt steeds : de organisatoren hebben het laatste woord. 
We wensen iedereen een sportief zomercriterium en verder allen op post voor onze eerste confrontatie 
tijdens de Dijkloop te Betekom. 

De organisators Herman Peeters  
        Hubert Mertens  
        Paul Winnepennickx 
        Wim De Roover 
 
Verdeling prijzengeld : 
 

Eindstand Heren Dames 
1e € 75 € 75 
2e € 60 € 50 
3e € 55 € 35 
4e € 50 € 25 
5e € 45 € 20 
6e € 40 € 7.5 
7e € 35 € 7.5 
8e € 30 € 7.5 
9e € 25 € 7.5 
10e € 20 € 7.5 

11e - 15e  € 10  
16e – 20e € 7.5  

In einduitslag € 5 € 5 
 


