
ATLA CRITERIUM 2008-2009 
Na het grote succes van het  ATLA criterium 2007-2008 waar we een extra stimulans gaven aan  

onze joggers, recreanten, wedstrijdlopers en kampers om deel te nemen aan sportieve manifestaties 

en dit vanaf cadet, zal dit voor 2008-2009 een nieuw vervolg krijgen. Het criterium werkt onder de 

vorm van een puntensysteem waarbij we elke deelname aan een sportieve manifestatie belonen . 

Het criterium is zo opgesteld zodat  ook elke jogger, recreant de kans krijgt de nodige punten bij 

elkaar te vergaren. Bijkomende voorwaarde is aan de wedstrijden deelnemen in ATLA-shirt 

(wedstrijdshirt of T-shirt). Het criterium loopt van 1 november 2008 tot 31 oktober 2009. 

Puntensysteem: 

Winter 1 november 2008 – 31 maart 2009  *Veldlopen – Indoor – Joggings – Stratenlopen 

   -Wedstrijd, jogging, indoor, veldlopen 5 punten max.10  wedstrijden 

   -Kampioenschappen bonus van  5 punten 

   -Eigen veldloop of Natuurloop op 

    11-01-09 in Rekem-Lanaken  20 punten 

     

Zomer 1 april 2009 – 31 oktober 2009  *Piste – Joggings – Stratenlopen 

   -Wedstrijd, piste, jogging, stratenloop 5 punten max.10 wedstrijden 

   -Kampioenschappen bonus van  5 punten 

   -Eigen wedstrijden op de piste of 

     Interclubs  bonus van   10 punten 

   -Marathon (eenmalig)    20 punten 

   -Stratenlopen: voor volgende 

    wedstrijden een bonus van   5 punten 

    *Tongeren 1mei 

    *20 km van Brussel 

    *Bilzen Intercity 

    *Natuurloop Zutendaal 

    *Terrasjogging Bilzen 

    *Hasselt 

    *Maastricht Mooiste 

   -Maasrun      20 punten    

Opmerkingen: 

Onze veldloop, natuurloop, Maasrun, eigen wedstrijden op de piste en interclubs zijn apart gehonoreerd 

en vallen dus niet in het max. van 10 wedstrijden.  Per dag kan men natuurlijk maar 1 keer punten 

verdienen. Marathon is 20 punten, maar valt wel onder het max. van 10 wedstrijden. Voor kampers is er 

een uitzondering, zij mogen in de zomer een onbeperkt aantal wedstrijden in rekening brengen.  

Inlichtingen kalender joggings en stratenlopen op www.atla.be ,bij uw trainer of sportief verantwoordelijke 

Cor Heemskerk. 

Wie op het einde van de rit 100 punten heeft verzameld krijgt een speciaal ATLA-geschenk. Voor de 

echte sportfanaten onder ons, die meer dan 150 punten verzamelen zal het ATLA-geschenk nog iets 

specialer worden. Uw deelgenomen wedstrijden op regelmatige tijdstippen doorgeven aan Jos Swennen. 

Dit kan door een briefje met datum-naam-waar-afstand af te geven aan Jos zelf, te posten in de infolade 

trainers Jos Bijnens-Jos Swennen in onze kantine, of per e-mail jos.swennen@mumc.nl  .Deze moeten 

ten laatste in ons bezit zijn op 31 oktober 2009. Prijsuitreiking op vrijdag 11 december 2009 in het 

ATLA-clubhuis van 20u00 tot 21u30.  

 

Inlichtingen bij: 

Sportief verantwoordelijke  Verantwoordelijke trainers  Verantwoordelijke klassement 

Heemskerk Cor   Driesen Trui    Swennen Jos 

 
         VEEL SUCCES      ATLA LANAKEN  


