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ZA-TEAM – Atletiekcriterium - Reglement 2020 

 
PERIODE 
1 december 2019 tot/met 11 november 2020. 
 
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 in eigen naam lopen met het  
ZA-TEAM 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. Jogging du Fond des Ails – La Hulpe 
2. NaturaRun Hoeilaart – Hoeilaart 
3. Urban Meicrossen – Hoeilaart 
4. Furaloop – Tervuren 
5. Advocatenrun – Tervuren 
6. Zoniën Trail – Overijse 
7. Mutotoloop – Duisburg 
8. Fakkelloop – Huldenberg 
9. Druivenrun – Overijse 
10. Marathon Amsterdam – Amsterdam (NL) 
11. 11.11.11 Jogging – Vossem 

 
PUNTEN 
Alle wedstrijden (zowel korte- als lange afstand) hierboven – 15 punten, met uitzondering van 
wedstrijden georganiseerd door het ZA-TEAM (Urban Meicrossen, Advocatenrun, Zoniën Trail en 
Druivenrun) – 20 punten. 

  
EXTRA PUNTEN 
Er kunnen 80 extra punten verdiend worden door deel te nemen aan wedstrijden naar keuze (10 
punten per wedstrijd), ongeacht de afstand. De afstand telt ook mee voor het criterium, de snelheid 
niet. 
 
Extra punten worden toegekend op voorwaarde dat de deelnemer zelf het bewijs van deelname 
en/of de uitslag indient via het formulier op http://zateam.be/atletiekcriterium/. Indien er geen 
officiële uitslag is, worden de extra punten niet toegekend. 
 
Extra punten voor vrije wedstrijden vervallen na 30 dagen indien niet ingediend.  Uitzondering: de 
vrije wedstrijden gelopen vóór 1 februari 2020 kunnen tot 28 februari 2020 worden ingediend.  Na  
de einddatum van het criterium (11 november 2020) worden geen extra punten meer toegekend. 
 
Pistewedstrijden en crossen komen niet in aanmerking voor extra punten. 
 

http://zateam.be/atletiekcriterium/
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AFSTAND en SNELHEID  
In de uitslag worden de afstand en de snelheid opgenomen van: 
 

1. Jogging du Fond des Ails – La Hulpe 
2. NaturaRun Hoeilaart – Hoeilaart 
3. Urban Meicrossen – Hoeilaart 
4. Furaloop – Tervuren 
5. Advocatenrun – Tervuren 
6. Zoniën Trail – Overijse 
7. Mutotoloop – Duisburg 
8. Fakkelloop – Huldenberg (afstand één ronde voor elke deelnemer, zonder tijd) 
9. Druivenrun – Overijse (afstand één ronde voor elke deelnemer, zonder tijd) 
10. Marathon Amsterdam – Amsterdam (NL) 
11. 11.11.11 Jogging – Vossem 

 
De snelheid wordt niet opgenomen indien er geen officiële uitslag beschikbaar is. 
 
HELPERS die niet deelnemen aan de wedstrijd : 20 punten (zonder tijd, wel met de langste afstand). 

- Urban Meicrossen – Hoeilaart  
- Advocatenrun – Tervuren 
- Zonien Trail – Overijse 
- Druivenrun – Overijse (afstand één ronde) 

 
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. 
 
GDPR-WETGEVING 
De namen van de deelnemers aan de criteriumwedstrijden worden opgenomen in de rangschikking 

die wordt gepubliceerd op www.zateam.be . 

Wie niet wenst opgenomen te worden in deze rangschikking dient dit per e-mail te melden 

aan criterium@zateam.be 

http://www.zateam.be/
mailto:criterium@zateam.be

