Puntenregeling WALO bij wedstrijden.
A) Algemeen
1)
Punten van piste, baan en veld worden samengeteld. Ook andere elders benoemde wedstrijden (vb.
KWB) komen in aanmerking bij de berekening van het puntentotaal.
Wie hetzij 50, hetzij 70 ptn behaalt, krijgt de jaarprijs voor verdienstelijke Walo.
Het seizoen duurt van 1 okt. tot 30 sept.
2) Verdienstelijkste Walo is deze Jun. Sen of Master die in boven aangehaald puntenklassement de hoogste
score behaalt.
3)
Clubkampioen is deze Walo die in zijn 10 beste wedstrijden de meeste punten behaalt.
4)
In één dag kan max. 1 keer punten behaald worden. Bij deelname aan 2 wedstrijden telt uiteraard de
hoogste score.
B) Punten voor crossen en stratenlopen
1) Voor wedstrijden van het KAVVV:
5 ptn: in clubkledij lopen en voorkomen in de uitslag
6 ptn: eindigen in de eerste helft van de uitslag, vb. bij de eerste 15 op 30
7 ptn: eindigen in het eerste derde van de uitslag, vb. bij de eerste 10 op 30
8 ptn: eindigen in het eerste vijfde van de uitslag, vb. bij de eerste 6 op 30
9 ptn: eindigen in het eerste tiende van de uitsl ag, vb. bij de eerste 3 op 30
10 ptn: eindigen in het eerste twintigste van de uitslag, vb. bij de eerste 2 op 40
11 ptn: eindigen in het eerste veertigste van de uitslag, vb. bij de eerste 2 op 80
2) Voor wedstrijden buiten het KAVVV (KWB, streeklopen)
Hiervoor krijgt men altijd 5 punten welke ook de uitslag is.
Voorwaarden zijn:
De aankomst bereiken
Ingeschreven zijn als WALO
In Walo-uitrusting lopen
Deze wedstrijden worden in het loopprogramma, zie clubblad/website, aangegeven met een *.
C) Punten bij pistewedstrijden
1) reglementering
Bij de pistewedstrijden worden punten toegekend volgens geleverde prestatie.
Die te leveren prestaties staan per discipline en per categorie ( jun-sen, mas, mas+, mas++) beschreven
en zijn afhankelijk van geleverde AVVV-records per categorie.
Indien bij de volwassenen een record voor een oudere categorie scherper staat dan van een jongere
geldt voor deze laatste het record van de oudere categorie.
Groot uitgangspunt voor puntentoekenning is dat alle AVVV-records voor alle leeftijdscategorieën
gelijkwaardig zijn.
Voor de aflossingsnummers worden de punten toegekend volgens de plaats van aankomst in de
uitslag zoals die opgemaakt wordt door het AVVV.
Ook voor de ongewone afstanden als 60m, 80m, 150m, 60m H, 80m H, 200m H, 300m H,
geldt diezelfde regel van de plaats van aankomst in de uitslag zoals die door het AVVV wordt
opgemaakt.
Voor de kampnummers worden altijd 5 punten toegekend.
2) Berekening van de te lopen tijden
Veel gemakkelijker dan jezelf aan het rekenen te zetten is naar de prestatie- en puntentoekenning per
categorie per discipline te kijken die je terugvindt op onze website.
www.walo.tk op de pagina ‘piste’ onder de knop ‘piste tijden en walopunten’.
Op de piste-pagina vind je trouwens ook de Walo-top3 per discipline per categorie, dit vanaf benjamin
tot master+++

