
Reglementen Schoonmaakbedrijf Prent Junioren Competitie 
 

• De competitie wordt per kalender jaar gehouden en omvat voor de C/D junioren 15  en voor de A/B 

junioren  18 wedstrijden over diverse afstanden. Hierbij wordt voor een combinatie gekozen van 

baannummers, variërend van sprint tot 5 km, wegwedstrijden tot maximaal 5 mijl en cross wedstrijden 

van maximaal 7,5 km. 

 

• De competitie is alleen toegankelijk voor leden van de club 

 

• De competitie is alleen voor junioren  

 

• De leeftijd bij deelname aan de eerste wedstrijd van de competitie is bepalend voor de categorie 

waarin men dat gehele jaar meedoet.  

 

• Sommige wedstrijden vallen qua leeftijd niet samen met C/D en A/B junioren en hier word dan de 

leeftijd die bij de desbetreffende wedstrijd word gehanteerd geldend. Loop je toch een langere afstand 

dan die bij je leeftijd hoort kunnen er geen punten worden verdiend.  

 

• 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 en vervolgens iedere plaats 1 punt minder dan de vorige.  

 

• Alle wedstrijden kan aan meegedaan worden, maar de beste 10 voor de C/D junioren en de beste 12 

voor de A/B junioren tellen voor het klassement. 

 

• Je moet dus aan minimaal 10 of 12 wedstrijden meedoen om in de einduitslag te komen en 

aanmerking te kunnen maken op de overwinning. 

 

• Vervalt er een wedstrijd om wat voor reden ook, dan word het aantal tellende wedstrijden hiermee 

verminderd.  

 

• Bij gelijke eindstand wordt gekeken naar 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 wel herzien. Deelnemers wordt verzocht te controleren of ze inderdaad in de uitslag zijn 

verwerkt.  

 

• Leden die pas op de 3 laatste wedstrijden voor het eerst meedoen worden niet meer opgenomen in het 

klassement. Dit om competitievervalsing te voorkomen op een moment dat de beslissingen vallen.  

 

• Voor de meest aansprekende Prestatie(`s), Inzet, Trouw van de atleet of atlete, is nog een mooie extra 

prijs te verdienen. (zeg maar de PIT prijs) • Alle prijzen zullen door de sponsor uitgereikt worden tijdens 

de laatste wedstrijd.  


