
ATLA PREMIESTELSEL 2008-2009           

1.Modaliteiten. 

In het premiestelsel van ATLA worden punten toegekend aan de prestaties die ATLA-atleten, 

vanaf de categorie cadet, leveren. Aan de hand van behaalde punten voor bepaalde prestaties 

wordt een rangschikking opgemaakt. Die rangschikking en de behaalde punten bepaalt welk 

premiebedrag ieder atleet verdient. 

 

Het reglement van het ATLA-premiestelsel kan bij beslissing van de Raad van Bestuur van 

ATLA jaarlijks herzien worden voor aanvang van het atletiekseizoen. 

 

Het bedrag dat in het premiestelsel wordt uitgekeerd, wordt jaarlijks door de Raad van 

Bestuur van ATLA vastgelegd. 

 

De puntentelling wordt door onze sportief verantwoordelijke Heemskerk Cor bijgehouden. 

Tussenstanden zullen op regelmatige basis op onze website verschijnen. Hou zelf je 

wedstrijdresultaten bij. Zo kan je op een eenvoudige manier je puntentotaal berekenen aan de 

hand van de bijgevoegde puntentabellen.  

 

2.Voorwaarden, uitsluitingen en betwistingen. 

*Atleten kunnen geen aanspraak maken op hun premie indien ze de club verlaten, hun 

lidmaatschap niet hebben vernieuwd of door onsportief gedrag van welke aard ook, schade 

toebrengen aan het imago van ATLA. Atleten die betrapt worden op dopinggebruik of 

geschorst worden door de atletiekbond vallen onder deze bepalingen. 

*ATLA-atleten zijn verplicht hun clubtrui te dragen op alle officiële atletiekwedstrijden 

waaraan ze deelnemen. Logo clubsponsor moet duidelijk zichtbaar zijn. 

*Selecties voor nationale, regionale interclubs en aflossingen kunnen niet geweigerd worden. 

Uitzondering wordt gemaakt voor kwetsuren en andere gefundeerde afwezigheid zoals stages 

en selecties door de bond opgelegd. 

*Deelname aan andere wedstrijden op dagen dat er clubwedstrijden in Lanaken zijn of een 

interclub, kunnen aanleiding geven tot schrapping voor dit premiestelsel. Deelname is enkel 

mogelijk na voorafgaande afspraak en toestemming van clubverantwoordelijken.  

*Eventuele geschillen die zouden rijzen bij de toepassing van het reglement worden door het 

bestuur van ATLA behandeld. 

 

3.Uitreiking.  
De premies worden uitgereikt op vrijdag 11 december 2009 van 20u00 tot 21u30 in het 

ATLA-clubhuis. Persoonlijke aanwezigheid vereist. Zo niet vervallen de verdiende premies. 

 

4.Premies 

Voor het seizoen 2008-2009 is een premiepot voorzien van € 2500,00. D.w.z. dat de punten 

behaald tussen 1 november 2008 en 31 oktober 2009 hiervoor in aanmerking komen. 

De verdeling van de premies gebeurt volgens de behaalde punten en op proportionele wijze, 

volgens onderstaand puntensysteem. 

Bij dit premiestelsel worden de door de atleten behaalde punten opgeteld. Het te verdelen 

premiebedrag wordt gedeeld door bovengenoemd puntentotaal. Het bekomen quotiënt is de 

premie die per behaald punt in het stelsel wordt toegekend. De premie die de atleet ontvangt 

is gelijk aan dit premiebedrag per punt vermenigvuldigd met het door de atleet behaalde 

punten.   

  

5.Puntentelling cadetten-scholieren-juniores-seniores-masters. 

 

Algemene opmerking: Bij kampioenschappen met minder dan 5 deelnemers worden de 

punten van een podiumplaats niet toegekend, maar komt er gewoon op de punten voor 

deelname een extra punt bij wanneer men een podiumplaats behaald.  



 

WINTERSEIZOEN 

 
VELDLOPEN 

*Veldlopen     Overwinning cad.-schol.-jun.-mas.  1p 

      Overwinning seniores   2p 

      Crosscup Goud    3p

        Zilver    2p 

        Brons    1p 

*Limburgs kampioenschap veldlopen Deelname     1p 

      Bonus  Goud    3p 

        Zilver    2p 

        Brons    1p 

*Belgische kampioenschappen veldlopen Deelname     2p 

      Bonus  Goud    8p 

        Zilver    6p 

        Brons    4p 

        4
de

 plaats   2p 

        5
de

 plaats   1p 

Opmerking: Alleen een senior mag de keuze maken tussen de korte en lange cross. 

*Europees kampioenschap-Wereldkampioenschap veldlopen 

      Deelname     5p 

      Bonus  Goud    25p 

        Zilver    20p 

        Brons    18p 

        4
de

 pl. tot 20
ste

 pl.       17p tot 1p

    
INDOOR  

*Limburgse kampioenschappen indoor Deelname     1p 

      Bonus  Goud    3p 

        Zilver    2p 

        Brons    1p 

* Vlaams kampioenschap indoor  Deelname     2p 

      Bonus  Goud    5p 

        Zilver    4p 

        Brons    3p 

        4
de

 plaats   2p 

        5
de

 plaats   1p 

*Belgisch kampioenschap indoor  Deelname     3p 

Cadetten-scholieren-A.C.   Bonus  Goud    8p 

        Zilver    6p 

        Brons    4p 

        4
de

 plaats   2p 

        5
de

 plaats   1p 

*Belgisch kampioenschap masters indoor Deelname     2p 

      Bonus  Goud    3p 

        Zilver    2p 

        Brons    1p 

*Europees kampioenschap-Wereldkampioenschap indoor 

      Deelname     5p 

      Bonus  Goud    25p 

        Zilver    20p 

        Brons    18p 

        4
de

 pl. tot 20
ste

 pl.        17p tot 1p 

*Jaarbestlijsten Top 5 in eigen categorie per nummer 1
ste

    5p 

  (masters één categorie)     2
de

    4p 

        3
de

    3p 

        4
de

    2p 



        5
de

     1p 

*Clubrecord (masters één categorie)  Per keer     ½p 

  Clubrecord van meer dan 3 jaar oud        1p 

*Limburgs record    Per keer     3p 

*Belgisch record    Per keer     5p 

     

ZOMERSEIZOEN 

 

STRAAT 

 

*Kampioenschap van Vlaanderen halve marathon-marathon-100km-24uur 

      Deelname     1p 

      Bonus  Goud    3p 

        Zilver    2p 

        Brons    1p 

*Belgisch kampioenschap halve marathon-marathon-berglopen-100km-24uur 

      Deelname     1p 

      Bonus  Goud    5p 

        Zilver    3p 

        Brons    1p 

*Europees kampioenschap-Wereldkampioenschap 

      Deelname     5p 

      Bonus  Goud    25p 

        Zilver    20p 

        Brons    18p 

        4
de

 pl. tot 20
ste

 pl.        17p tot 1p 

 

        

PISTE 

 

*Beker van Vlaanderen – Interclub  Deelname     3p 

      Bonus   Promotie   2p 

*Limburgse kampioenschappen hamer-steeple-polsstok-meerkamp-10000m-uurloop-

werpvijfkamp-gewichtwerpen. 

      Deelname     1p 

      Bonus  Goud    3p 

        Zilver    2p 

        Brons    1p 

*Limburgse kampioenschappen cadetten-scholieren-juniores-seniores   

      Deelname/dag    1p 

      Bonus  Goud    3p 

        Zilver    2p 

        Brons    1p 

*Limburgse kampioenschappen estafetten Deelname     1p 

      Bonus  Goud    1p 

*Limburgse kampioenschappen + Vlaamse kampioenschappen masters 

      Deelname     1p 

      Bonus L.K. Goud    1p 

      Bonus Vl.K. Goud    3p 

        Zilver    2p 

        Brons    1p 

*Vlaams kampioenschap cadetten-scholierenDeelname     2p 

      Bonus  Goud    5p 

        Zilver    4p 

        Brons    3p 

        4
de

 plaats   2p 

        5
de

 plaats   1p 

 



 

*Vlaams kampioenschap A.C.  Deelname     3p 

      Bonus  Goud    5p 

        Zilver    4p 

        Brons    3p 

        4
de

 plaats   2p 

        5
de

 plaats   1p 

*Belgisch kampioenschap cadetten-scholieren-juniores-beloften 

      Deelname     3p 

      Bonus  Goud    8p 

        Zilver    6p 

        Brons    4p 

        4
de

 plaats   2p 

        5
de

 plaats   1p 

*Belgisch kampioenschap A.C.  Deelname     4p 

      Bonus  Goud    10p 

        Zilver    9p 

        Brons    8p 

        4
de

 tot 10
de

 pl.              7p tot 1p 

*Belgisch kampioenschap masters  Deelname     1p 

      Bonus  Goud    3p 

        Zilver    2p 

        Brons    1p 

*Belgisch kampioenschap aflossingen, Ekiden Deelname     3p 

      Bonus  Goud    8p 

        Zilver    4p 

        Brons    2p 

*Jaarbestlijsten  Top 5 in eigen categorie Per nummer 1
ste

    5p 

        2
de

    4p 

        3
de

    3p 

        4
de

    2p 

        5
de

     1p 

*Jaarbestlijsten Top 50 A.C.   Per nummer 1
ste

    10p 

( alleen voor juniores en seniores)    2
de

     9p 

                                                                                                3
de

     8p  

        4
de    

7p  

        5
de

     6p 

        6
de

 tot 10
de

    5p  

    11
de

 tot 20
ste

 4p / 21
ste

 tot 30
ste

 3p  / 31
ste

 tot 40
ste

 2p / 41
ste

 tot 50
ste

 1p   

*Clubrecord     Per keer     ½p 

  Clubrecord van meer dan 3 jaar oud        1p 

*Limburgs record    Per keer     3p 

*Belgisch record    Per keer     5p 

*Europees kampioenschap-Wereldkampioenschap  

      Deelname     5p 

      Bonus  Goud    25p 

        Zilver    20p 

        Brons    18p 

        4
de

 pl. tot 20
ste

 pl.        17p tot 1p 

 

 

       

************VEEL SUCCES ***********HET ALTA BESTUUR*****************

   

 

  


