BELGISCH KAMPIOENSCHAP VELDLOPEN
Belgisch kampioenschap veldlopen Cadetten – Scholieren – Junioren - Senioren
REGLEMENT INTERCLUBRANGSCSHIKKINGEN
1. Algemeen
Komen in aanmerking:
• Atleten aangesloten vóór 1 januari van het lopende sportjaar, behalve:
o Belgen voor wie het een 1ste aansluiting betreft
o Atleten die opzeg van lidmaatschap hebben gegeven binnen de wettelijke
periode (15/9 – 15/10)
Belangrijk:
• Cad/Sch: buitenlanders, minderjarig (-18) en woonachtig in België, worden
gelijkgesteld met Belgen.
• Jun/Sen/Korte Cross: Max. 1 buitenlandse atleet. Hieronder vallen NIET:
staatlozen en atleten met een dubbele nationaliteit (waarvan 1 de Belgische).
• Er dient géén aanvraag voor deelname van buitenlanders te gebeuren bij de
federatie.
2. Interclubs per categorie
2.1.

Voor iedere categorie mannen of vrouwen wordt een interclubrangschikking opgesteld
door optelling van volgende plaatsen:
- Ben/Pup/Min/Cad/Sch jongens en meisjes: de 2 beste plaatsen uit de A-wedstrijd
(= de oudsten) en de 2 beste plaatsen uit de B-wedstrijd worden opgeteld.
- Jun jongens en meisjes, korte veldloop mannen en vrouwen en Sen vrouwen en
mannen: per 3 atleten.
Belangrijk : de gedubbelde atleten worden uit de wedstrijd genomen maar komen wel
in aanmerking voor de interclubrangschikking. Zij worden gerangschikt.
Voorbeeld : 150 atleten worden niet gedubbeld: de atleet die als laatste gedubbeld
wordt krijgt dan 151 punten en deze die net voor hem werd gedubbeld 152 punten,
enz…
De deelneming aan de Europabeker Senioren (vrouwen en mannen) veldlopen
wordt bepaald op basis van een tweede interclubrangschikking die zal worden
opgesteld per 4 atleten, w.o. maximum (niet verplicht) één buitenlander.

2.2.

De vereniging met het kleinste puntentotaal wint de Interclubrangschikking

2.3.

Ex-aequo’s : enkel voor de eerste plaats :
- Pup/Min/Cad/Sch : de plaats behaald door de tweede atleet in de A-wedstrijd (=
de oudsten) is doorslaggevend
- Korte veldloop/Jun/Sen : de plaats behaald door de derde atleet is
doorslaggevend
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2.4.

De algemene interclubrangschikkingen (zie punt 2) worden opgemaakt door toekenning
van de punten aan de interclubplaats per categorie : 15,12, 10,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en
1 punt(en) vanaf de twaalfde gerangschikte vereniging

3. Algemene interclubrangschikkingen
3.1.

Volgende algemene interclubrangschikkingen worden opgesteld :
a) mannen : Cad/Sch/Jun/Korte veldloop/Sen
b) vrouwen : Cad/Sch/Jun/Korte veldloop/Sen
c) mannen en vrouwen samen

2.2.

De algemene interclubrangschikkingen onder 2.1. a,b en c gebeuren door
optelling van de behaalde punten volgens punt 1.4.

2.3.

De vereniging met het grootste puntentotaal wint de interclubrangschikking

2.4.

Bij een ex-aequo in een interclubrangschikking per categorie (cfr1.) worden de
toegekende punten van de betrokken verenigingen samengeteld en onderling verdeeld

2.5.

Bij een ex-aequo voor toekenning van de eerste plaats in de algemene
interclubrangschikkingen voor mannen of vrouwen, worden volgende regels in acht
genomen :
- de vereniging met het meest aantal rangschikkingen in de betrokken interclubs per
categorie wordt winnaar
- indien het ex-aequo blijft : vervolgens de vereniging die het meest aantal eerste
plaatsen, tweede, derde,…heeft behaald in diezelfde interclubs per categorie
- is er dan nog geen uitsluitsel wordt rekening gehouden met de vereniging die het
grootst aantal atleten (mannen of vrouwen naargelang) heeft gerangschikt in de
categorieën van de betrokken algemene interclubs

2.6.

Bij ex-aequo voor de eerste plaats voor de algemene interclubrangschikking voor
mannen en vrouwen worden volgende regels in volgorde nageleefd voor aanduiding
van de winnende vereniging :
- de vereniging die gerangschikt geworden is in de twee algemene
interclubrangschikkingen
- de vereniging die het meest werd gerangschikt in de betrokken interclubs per
categorie
- de vereniging die de meeste eerste, tweede, derde,…plaatsen heeft behaald in
diezelfde interclubs per categorie
- de vereniging die de meeste atleten mannen en vrouwen heeft gerangschikt in de
betreffende categorieën

4. Deelname buitenlandse atleten
-

-

-

Buitenlanders beschikkend over een definitieve verblijfsvergunning voor België met
name die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister
of het wachtregister van een Belgische gemeente.
Buitenlanders die houder zijn van een in België afgeleverd diplomatieke,
consulaire of bijzondere identiteitskaart.
Buitenlanders , tijdelijk verblijvend in België of beschikkend over een tijdelijke
verblijfsvergunning (geldig op dag van wedstrijd): bijkomende voorwaarde: geen
lid zijn van een vereniging in het buitenland.
Buitenlanders woonachtig in het buitenland enkel indien ze geen lid zijn van een
vereniging in het buitenland.
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-

Buitenlanders ,minderjarig en woonachtig in België, worden gelijkgesteld met
Belgen, voor deelname aan interclubwedstrijden.
Uiterlijk 15 kalenderdagen voor de dag van de wedstrijd dient de aanvraag bij de
liga te zijn. (formulier op Alabus onder ‘openbare bijlagen’.
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