ROBA Zomercriterium 2018
Het reglement
Het zomercriterium is een wedstrijd voor Seniors en Masters. Op de kalender staan 10 stratenlopen en
6 pistemeetings.
Alle wedstrijden komen in aanmerking voor de eindrangschikking. Om in de eindrangschikking te
kunnen voorkomen, moet men minstens 6 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)
Indien men tijdens een pistemeeting aan meerdere afstanden deelneemt, telt alleen de beste prestatie.
Enkel de afstanden die vermeld staan in de kalender tellen mee voor de rangschikking!
Zeer belangrijk is dat de atleten zelf instaan voor het doorgeven van de uitslagen aan de
verantwoordelijke van het zomercriterium.
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 correcte afstand wordt uiteindelijk vastgesteld door de organisators en
is verder niet meer betwistbaar.
Wedstrijden moeten gelopen worden in ROBA uitrusting (aubergine) om punten te krijgen in het
klassement. Er kan gekozen worden om een wedtrijd in een andere uitrusting te lopen, maar dan telt de
desbetreffende wedstrijd niet mee voor de eindrangschikking. 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 Meetshovenloop te Betekom op 27 april.

Verdeling prijzengeld :
Eindstand
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
In eindklassement

Here
n
€ 100
€ 80
€ 60
€ 50
€ 45
€ 40
€ 35
€ 30
€ 25
€ 20
€ 10

Dame
s
€ 100
€ 80
€ 60
€ 30
€ 25
€ 20
€ 15
€ 15
€ 15
€ 15
€ 10

Stratenlopen:
1-BETEKOM – MEETSHOVENLOOP – VRIJDAG 27 APRIL
2-AARSCHOT – AARSCHOTSE STRATENLOOP – MAANDAG 21 MEI
3-GELRODE – VORSDONKLOOP GELRODE – ZATERDAG 26 MEI
4-RAMSEL – RAMSELSE ROUTELOOP – VRIJDAG 22 JUNI
5-TREMELO – TREMELOOP – ZATERDAG 21 JULI
6-GELRODE – STRATENLOOP GELRODE – ZATERDAG 4 AUGUSTUS
7-HOLSBEEK – BIERLOOP – ZATERDAG 11 AUGUSTUS
8-OURODENBERG/AARSCHOT – BSJ JOGGING – VRIJDAG 31 AUGUSTUS
9-VISSENAKEN – T-RUN – ZATERDAG 1 SEPTEMBER
10-AARSCHOT – WATERLOOP – VRIJDAG 7 SEPTEMBER
Pistemeetings:
1-Kessel-Lo 27 mei
2-Booischot 1 juni
3-Tessenderlo 1 augustus
4-Herentals 8 augustus
5-Kortenberg 25 augustus
6-Vilvoorde 1 september

