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powered by

SCOTT

1   Organisatie algemeen

Het All Athletes criterium v/h Houtland powered by Scott is
een  regelmatigheidscriterium  waaraan  een  aantal
loopwedstrijden  in  West-Vlaanderen  hun  medewerking
verlenen.

Om deel te nemen aan het criterium dient er éénmalig een 
speciaal criteriumnummer aangekocht te worden, dat 
eigendom wordt van de loper en ook de volgende jaren 
gebruikt kan worden.  De kostprijs van dit criteriumnummer
is 2 € en kan niet teruggevorderd worden. 

De  inschrijvingsgelden  voor  iedere  wedstrijd  zijn  vooraf
vastgelegd: 
Vooraf inschrijven  en  vooraf  betalen  =  8  euro,
Vooraf  inschrijven  en  niet  vooraf  betalen  =  10  euro
De  dag  zelf  inschrijven  =  10  euro.
Wedstrijden  met  enkel  daginschrijving  =  8  euro.

Hoofdsponsor van het criterium is All Athletes 
powered by Scott Benelux.

Bijkomende sponsors zijn Ruwelka verzekeringen en Scott

2   Deelnamereglement

Opname in het klassement van Het  All Athletes  criterium
v/h  Houtland  kan  enkel  door  aankoop  van  een
criteriumnummer. Wedstrijden gelopen zonder dit speciaal
nummer  komen  niet  in  aanmerking  voor  het
eindklassement, zelfs indien de loper naderhand in de loop
van  het  seizoen  toch  een  criteriumnummer  koopt.  Het
nummer  moet  tijdens  de  wedstrijd  volledig  zichtbaar
gedragen worden. Bij verlies dient er een nieuw nummer
gekocht te worden. De reeds behaalde prestaties kunnen
wel behouden worden.

De loper dient zich verder voor iedere wedstrijd apart in te
schrijven  en  het  inschrijvingsgeld  te  betalen.   Om
opgenomen  te  worden  in  het  eindklassement  van  het
regelmatigheidscriterium  dient  een  deelnemer  minstens
zeven wedstrijden met het criteriumnummer uitgelopen te
hebben.
Het aangekochte borstnummer is persoonlijk en mag niet
worden doorgegeven aan andere deelnemers
Winnaar  van het  regelmatigheidscriterium is  diegene die
het meeste aantal punten totaliseert.

3   Kalender 2023

dag datum gemeente
1 Za. 11/03/2023 OUDENBURG

2 Za. 18/03/2023 EERNEGEM

3 Ma. 10/04/2023 ICHTEGEM

4 Za. 29/04/2023 WIJNENDALE

5 Wo. 17/05/2023 JABBEKE

6 Vr. 02/06/2023 ZWEVEZELE

7 Za. 24/06/2023 EGEM

8 Za. 01/07/2023 KOEKELARE

9 Vr. 21/07/2023 BEKEGEM

10 Za. 02/09/2023 KOOLSKAMP

Meer info vind je op de website:

www.allathletescriterium.be 

4   Categorieën

Er worden 10 afzonderlijke eindklassementen opgesteld,  
vijf bij de heren en vijf bij de dames:
Dames:
Juniores: -20 jaar (geboren tussen 2009 en 2004 - men 

  moet 14 jaar worden dit jaar)
Seniores : -35 jaar (geboren tussen 2003 en 1989)
Masters 1: 35 - 44 jaar (geboren tussen 1988 en 1979) 
Masters 2: 45 - 54 jaar (geboren in 1978 en 1969)
Masters 3: vanaf 55 jaar(geboren in 1968 en vroeger)

http://www.allathletescriterium.be/
http://www.allathletescriterium.be/
https://www.allathletes.be/
https://www.ruwelka-verzekeringen.be/


Heren: 
Juniores: -20 jaar (geboren tussen 2009 en 2004- men 
moet  14 jaar worden dit jaar)
Seniores : -40 jaar (geboren tussen 2003 en 1984)
Masters 1: 40 - 49 jaar (geboren tussen 1983 en 1974)
Masters 2: 50 - 59 jaar (geboren tussen 1973 en 1964)
Masters 3: 60 jaar en ouder(geboren in 1963 en vroeger)

De indeling per categorie gebeurt volgens het 
geboortejaar, zodat elke atleet het hele jaar in dezelfde 
categorie blijft. 
De heren juniores en veteranen 3 lopen de damesafstand.

5   Puntentelling en ex-aequo regeling

5.1 Wedstrijdpunten

Aan iedere wedstrijd zijn punten verbonden, die toegekend
worden  in  functie  van  de   gelopen  plaats  in  de
wedstrijduitslag.   Voor  deze  wedstrijdpunten  wordt  een
afzonderlijke  telling  gehouden  voor  elke  categorie.  De
eerste  van  elke  categorie  krijgt  250  punten,  de  tweede
249, de derde 248 en zo verder. Vanaf de 250-ste plaats
krijgt  iedere  deelnemer één punt.  Indien  een deelnemer
aan  meer  dan  zeven  wedstrijden  deelgenomen  heeft,
tellen zijn/haar beste zeven prestaties.

5.2 Ex-aequo regeling

Indien deelnemers ex-aequo eindigen wordt  er  voorrang
gegeven  aan  de  loper  die  de  meeste  wedstrijden  heeft
uitgelopen.  Indien nog gelijk geldt de beste plaats in de
laatste wedstrijd.  Indien dit geen uitsluitsel brengt geldt de
beste plaats in de eerste wedstrijd.  Indien ook dit  geen
uitsluitsel  brengt,  worden  de  tijden  van  de  gelopen
wedstrijden opgeteld en geldt de laagste tijd.

6   Prijsuitreiking

Elke  geklasseerde  loper  ontvangt  een  uitnodiging.
De  prijsuitreiking  vindt  plaats  tijdens  een  aparte
slotceremonie  die  dit  jaar  zal  doorgaan  op  
zaterdag  14  oktober  2023  in  “De  Ster”  te  Ichtegem.
De  avond  wordt  om  18.30  uur  ingezet  met  een
feestmaaltijd  tegen  een  gunstprijs  
Vooraf inschrijven voor de maaltijd is noodzakelijk en zal
kunnen via een brief die je krijgt samen met de uitnodiging
voor  de  prijsuitreiking. 
Prijzen dienen afgehaald te worden op het slotevenement,
hetzij door de persoon in kwestie of door iemand anders.
Prijzen  niet  afgehaald  op  het  slotevenement  blijven
eigendom  van  het  criterium en  kunnen  achteraf  niet
meer opgehaald worden.

7   Prijzenpot

l De  algemene winnaar bij de dames en de heren
wordt  gehuldigd  met  een  prachtige  naturaprijs
geschonken door de provincie West-Vlaanderen.
(indien toegestaan)

l Iedere  deelnemer  die  in  het  eindklassement
opgenomen is, krijgt een aandenken.  

l Deelnemers  die  alle  wedstrijden  hebben
uitgelopen, krijgen bovendien  een speciale prijs.

l Er is ook een tombola met waardevolle prijzen.
l De  prijzen  bestaan  uit  waardebons

(niet   inruilbaar   in  geld)  die  inruilbaar  zijn  bij
Running   Center  Brugge

l Om in aanmerking te komen voor de extra prijs en
opname in het eindklassement dienen er zeven
van de tien wedstrijden te worden gelopen.

l Het  totale  prijzengeld  bedraagt  meer  dan
€ 4 490 en wordt als volgt toegekend:

HEREN DAMES

JUN SEN M1 M2 M3 JUN SEN M1 M2 M3
1 100 125 125 125 125 100 125 125 125 125
2 75 100 100 100 100 75 100 100 100 100
3 50 75 75 75 75 50 75 75 75 75
4 50 50 50 50 50 50 50 50
5 30 30 30 30 30 30 30 30
6 25 25 25 25 25 25 25 25
7 25 25 25 25 25 25 25 25
8 25 25 25 25 25 25 25 25
9 25 25 25 25 25 25 25 25

10 25 25 25 25 25 25 25 25

De totale prijzenpot bedraagt meer dan € 10.000.

8   Contactpersonen / organisatiecomité

Het organisatiecomité bestaat uit de organisatoren van de
deelnemende wedstrijden.
Contactpersoon is: 

VIERSTRAETE WILFRIED,
Biezenstraat 6
8820   Torhout
Gsm: 0486/708046

Web site: www.allathletescriterium.be
E-mail: wilfried.vierstraete4@gmail.com

De  organisatoren  behouden  zich  het  recht  voor  om
wijzigingen  aan  te  brengen  aan  de  wedstrijdkalender
indien  de  omstandigheden  dit  vereisen.   In  geval  van
betwisting beslist het organisatiecomité.

mailto:wilfried.vierstraete4@gmail.com
http://www.allathletescriterium.be/
https://www.scott-sports.com/
https://jaco.be/
https://www.all4athletes.be/
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