ATLA CRITERIUM 2016-2017
Ook voor het seizoen 2016-2017 is er weer een ATLA CRITERIUM voorzien waarmee we een extra
stimulans geven aan onze joggers, recreanten, wedstrijdlopers en kampers om deel te nemen aan
sportieve manifestaties en dit vanaf senior, zal dit voor 2016-2017 een nieuw vervolg krijgen. Het
criterium werkt onder de vorm van een puntensysteem waarbij we elke deelname aan een sportieve
manifestatie belonen. Het s zo opgesteld dat elke jogger, recreant de kans krijgt de nodige punten
bij elkaar te vergaren. Bijkomende voorwaarde is aan de wedstrijden deelnemen in ATLA-shirt
(wedstrijd- of T-shirt). Het criterium loopt van 1/11/16 tot 31/10/17. Uitzondering alleen voor de
veldlopen van 10/16, oa Crosscup Relays. Deze tellen ook mee voor het Criterium 16-17.
Puntensysteem:

Joggings - Stratenlopen
-Joggings, stratenlopen (tot 10km)
-Joggings, stratenlopen (van 10km tot 15 km)
-Joggings, stratenlopen (15 km tot 20 Km)
-Joggings, stratenlopen (20 Km tot marathon)
-Joggings, stratenlopen (vanaf marathon en meer)
-Maasrun (per wedstijd met uitslag)
-Aflossingswedstrijden
-Volgende wedstrijden krijgen een bonus van
*Kampioenschappen (V.K.-B.K.- E.K. – W.K.)
*Kerstcorrida Meeuwen
*Tongeren 1mei
*Genk loopt
*Maasmarathon Visé
*Treechloop Maastricht
*Bilzenrun
*Willerrun
*Oversteekrun Lafelt/Rosmeer
*Terrasjogging Bilzen
*Bilzen Bestorming van Alden Biesen
* Terhills trail run
*Dwars door Hasselt
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Veldlopen – indoor – piste
-Veldlopen, indoorwedstrijden, pistewedstrijden
-ATLA Veldloop HHC Lanaken
-Atla pistewedstrijden
-Beker van Vlaanderen (interclub)
-Limburgse, Vlaamse en Belgische kampioenschappen veldlopen, indoor en piste
-Limburgse kampioenschappen aflossingen

Per schijf van 5 deelgenomen evenementen een bonus van
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Inlichtingen wedstrijdkalender, joggings en stratenlopen op www.atla.be
Voor het eindklassement zijn er mooie prijzen voorzien voor de 5 beste atleten (-es). De 1ste heer en de 1ste
dame krijgt nog een speciale herinnering. Het ATLA criterium is niet cumuleerbaar met het ATLA
bonussysteem. Opgelet, geef uw deelgenomen wedstrijden op regelmatige tijdstippen door aan Harry Bulté
Datum-naam-waar-afstand. Ze moeten ten laatste in ons bezit zijn op 07/11/17. De prijsuitreiking vindt

plaats tijdens het ATLA-ledenfeest in novembe-december 2017! Persoonlijke aanwezigheid is
vereist, hierna vervallen de verdiende prijzen onherroepelijk.
Inlichtingen bij:
Sportief verantwoordelijke
Heemskerk Cor corheemskerk@hotmail.com

Verantwoordelijke klassement
Bulté Harry harry.bulte@telenet.be
VEEL SUCCES

ATLA LANAKEN

