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ZATEAM – Regelmatigheidscriterium - reglement 2016 

 
PERIODE 
12 februari 2016 tot/met  13 november 2016. 
 
DEELNEMERS 
Iedereen die bij de club is ingeschreven en het lidgeld heeft betaald.  
Nieuwe deelnemers worden opgenomen vanaf de datum van de betaling van het lidgeld.  
 
CRITERIUM 
Punten worden toegekend aan de deelnemers die de wedstrijd lopen met het ZATEAM T-shirt of 
singlet.   
Het bestuur kan een afgelaste wedstrijd al dan niet vervangen door een andere wedstrijd. 
Het bestuur kan  evenementen of wedstrijden aan de lijst toevoegen of schrappen . 
 
WEDSTRIJDEN  

1. Fond des Ails – La Hulpe 
2. Charlepoeng Trail Run – Huldenberg 
3. Lopen = Hopen – Pepingen 
4. Winterjogging – Hofstade 
5. Imec Nature Run for Levensloop - Heverlee 
6. SVK-Bosloop - Oud-Heverlee 
7. Stageweekend recreanten – Heer-sur-Meuse 
8. Meicrossen – Hoeilaart 
9. Wings for Life - Ieper 
10. Furaloop - Tervuren   
11. Plantentuinjogging - Meise 
12. Eizeren Man – Eizer 
13. Advocatenrun - Tervuren 
14. Hagelandse Wijnloop - Holsbeek 
15. Excuusjogging - Kortenberg 
16. Mutotoloop - Duisburg 
17. Fakkelloop - Huldenberg 
18. Druivenrace - Overijse 
19. Scott Offroad Run - Roosdaal 
20. Ekiden aflossingswedstrijd - Brussel 
21. Urban Trail – Namur 
22. Solidariteitsjogging - Vossem 

 
Er kunnen extra punten worden verdiend door deel te nemen aan wedstrijden naar keuze: 

 1 wedstrijd van 16 km of meer (afstand en snelheid tellen ook mee voor de uitslag). 

 1 wedstrijd van 20 km of meer (afstand en snelheid tellen ook mee voor de uitslag). 

 3 wedstrijden met een afstand naar keuze (afstand en snelheid tellen niet mee voor de uitslag). 
 
PUNTEN 
Per wedstrijd worden 10 punten toegekend, er zijn maximaal 230 punten te verdienen. 
Per weekend komt slechts één wedstrijd in aanmerking voor punten.  
Extra punten kunnen slechts worden toegekend op voorwaarde dat de deelnemers zelf het bewijs 
van deelname en/of de resultaten binnen de 30 dagen (én uiterlijk 13 november 2016) doorsturen 
aan criterium@zateam.be .  
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AFSTAND en SNELHEID  
In de uitslag worden de afstand en de snelheid opgenomen van: 
 

1. Fond des Ails – La Hulpe 
2. Charlepoeng Trail Run – Huldenberg 
3. Lopen = Hopen – Pepingen 
4. Winterjogging – Hofstade 
5. Imec Nature Run for Levensloop - Heverlee 
6. Furaloop - Tervuren   
7. Plantentuinjogging - Meise 
8. Advocatenrun - Tervuren 
9. Hagelandse Wijnloop - Holsbeek 
10. Excuusjogging - Kortenberg 
11. Mutotoloop - Duisburg 
12. Scott Offroad Run - Roosdaal 
13. Urban Trail – Namur 
14. Solidariteitsjogging - Vossem 
15. De 2 wedstrijden die in aanmerking komen voor extra punten 

 
De afstand en de snelheid worden niet opgenomen indien er geen officiële uitslag beschikbaar is. 
 
 
HELPERS die niet deelnemen aan de wedstrijd. 
10 punten (zonder tijd of afstand) worden toegekend aan de helpers tijdens de 
 

- Meicrossen - Hoeilaart. 
- Eizeren Man - Eizer. 
- Druivenrace - Overijse. 

 
 
RANGSCHIKKING  
De rangschikking wordt bepaald in volgorde van: 
 

- 1. PUNTEN  
- 2. AFSTAND: Bij een gelijk aantal punten tellen de kilometers. 
- 3. SNELHEID: Is de stand na de punten en de afstand gelijk, dan telt de gemiddelde snelheid. 
 

 
PRIJZENPOT 
 Het bestuur bepaalt de hoogte en de verdeling van de prijzenpot. 


