
 

Reglement HAC’63 Hypotheekcentrum Hoogeveen 
competitie 
 

▪ De competitie wordt per kalender jaar gehouden en omvat dit jaar 20 wedstrijden over 
diverse afstanden.  

▪ Hierbij wordt een combinatie gekozen van baannummers, wegwedstrijden en cross 
wedstrijden.  

 
▪ De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club  
▪ De competitie is uitsluitend voor senioren en masters, waarbij deze laatste in 

meerdere klassen verdeeld worden. 
▪ De leeftijd op de datum van de eerste wedstrijd van de competitie is bepalend voor de 

klasse waarin men dat gehele jaar meedoet.  
 

▪ In wedstrijden met open deelname wordt het klassement voor de competitie 
opgemaakt door niet leden uit de uitslag te schrappen.  

▪ Het klassement wordt opgemaakt met een punten systeem. De winnaar van een 
wedstrijd krijgt 50 punten, de nummer twee 45, de nummer drie 40, de nummer vier 
35, de nummer vijf 30, de nummer zes 25, de nummer zeven 20 en vervolgens iedere 
verdere plaats 1 punt minder dan de vorige.  

 
▪ Lopers die minimaal 11 wedstrijden hebben gelopen tellen mee in het 

eindklassement.  
▪ De beste 15 resultaten tellen mee voor het eindklassement. 
▪ Alle lopers die aan minimaal 1 wedstrijd meedoen worden opgenomen in het 

klassement.  
▪ Bij gelijke eindstand wordt gekeken naar het totaal aantal gelopen wedstrijden door 

de atleten. Wie de meeste heeft meegedaan wint. Dit om vaak meedoen te belonen. 
Is ook dat gelijk, dan tellen de onderlinge wedstrijden. Is ook dat gelijk dan is er 
inderdaad een gelijke eindstand.  

 
▪ Als een deelnemer in de loop van een jaar lid wordt van de club en hij /zij heeft al 

eerder wel meegedaan aan wedstrijden van de competitie, dan worden deze niet met 
terugwerkende kracht alsnog in de klasseringen opgenomen.  

▪ Als een lid vergeten wordt in de uitslag en dit wordt bekend in de loop van de 
competitie, dan wordt het klassement herzien.  

▪ Deelnemers wordt verzocht te controleren of ze inderdaad in de uitslag zijn verwerkt.  
▪ Als een lid in de loop van een competitie zich afmeld als lid, dan vervalt zijn/haar 

klassering. Bij opnieuw lid worden, wordt deze niet weer hersteld.  
 

▪ Voor 2017 zijn de volgende klassen ingesteld:  
Mannen Senioren, Masters 40+, Masters 50+ en Masters 60+  
Vrouwen Senioren, Masters 40+ en Masters 50+ 

 

 


