Reglement Jeugdcriterium
Versie oktober 2017

Elk atletiekjaar organiseert ATLA een criterium voor de jeugdleden van onze club.
Elke atleet die deelneemt aan wedstrijden wordt hierin opgenomen en komt in aanmerking voor de
daaraan verbonden beloning.
De atleet ontvangt van de club een beloning als “jeugdlaureaat van het jaar”, tijdens het jaarlijkse
ledenfeest, indien de atleet voldoet aan de volgende voorwaarden:
De atleet is een benjamin, pupil of miniem.
De atleet is volledig in orde met het lidmaatschap bij Atletiekclub Lanaken vzw. De atleet
heeft dus de aansluitingspapieren ingediend en het lidgeld betaald voor het atletiekjaar
waarin de atleet in het jeugdcriterium is opgenomen.
De atleet heeft deelgenomen aan (winter en zomer)*:
Minstens 16 wedstrijden voor de benjamins
Minstens 20 wedstrijden voor de pupillen
Minstens 24 wedstrijden voor de miniemen
Onder wedstrijden wordt verstaan:
Enkel wedstrijden die de sportief coördinator / jeugdcoördinatoren/jeugdtrainers
selecteren komen in aanmerking voor het jeugdcriterium.
Enkel wedstrijden die in het wedstrijdprogramma van de VAL of LBFA staan,
kunnen gekozen worden.
De atleet wordt enkel in het jeugdcriterium vermeld als hij/zij met een prestatie is
opgenomen in de uitslag van de wedstrijd. Bijvoorbeeld: Als de atleet opgeeft
tijdens een wedstrijd wordt voor de atleet in kwestie deze wedstrijd niet
meegeteld.
Praktisch komt het hierop neer:
De sportief coördinator/jeugdcoördinatoren/jeugdtrainers stellen aan het begin van de winter en de
zomer een kalender samen met een vijftiental wedstrijden. Voor een heel atletiekjaar heeft de atleet
dus de keuze uit ongeveer 30 wedstrijden om aan het minimum van 16 (BEN), 20 (PUP) of 24 (MIN)
te geraken.
Indien men aan een bepaalde wedstrijd wegens omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze
vervangen worden door deelname aan een andere jeugdwedstrijd. Wedstrijden van eigen organisatie
hebben altijd prioriteit. Wedstrijden van eigen organisatie en kampioenschappen tellen dubbel.
Op het einde van het atletiekjaar wordt het aantal wedstrijden per atleet opgeteld, winter- en
zomerseizoen samen. Wie voldoet aan het minimum voor zijn/haar categorie krijgt een beloning van
de club. Deze beloning wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse ledenfeest. De club zal de jeugdatleten
die in aanmerking komen voor deze beloning tijdig inlichten. Uiteraard wordt verwacht dat men
tijdens het ledenfeest aanwezig is om de beloning in ontvangst te nemen.
* Bijvoorbeeld: Eva is benjamin en neemt in het seizoen 2017-2018 deel aan 4 veldlopen en het PK veldlopen
(winterperiode) + 4 jeugdmeetings en het PK Estafetten, PK Jeugd & 2 eigen meetings (zomerperiode). Hiervoor
verdient Eva voor haar prestaties in de winter 4 punten (veldlopen) + 2 punten (deelname PK) en voor haar
prestaties in de zomer 4 punten (jeugdmeetings) + 8 punten (dubbele punten deelname PK’s en eigen meetings). In
totaal scoort zij hiermee 18 punten en zal zij hiervoor tijdens het jaarlijks ledenfeest een beloning ontvangen.

