
SPBO – puntensysteem 2017-2018 

 

Principe 

 
- Een atleet (Met VAL-nummer) kan tijdens het volledige atletiekseizoen (zomer + 

winter) punten verdienen.  

- Dit puntensysteem is enkel voor cadetten, scholieren, juniores, seniores en 

Masters. De benjamins, pupillen en miniemen verzamelen sterren (zie ander systeem) 

- In functie van het aantal behaalde punten krijgt de atleet een beloning (= 

geldbedrag en/of bon)... dus hoe meer punten, hoe groter de beloning.  

- Om in aanmerking te komen voor een beloning moet men minstens 10 punten 

behalen. 

 

belangrijk :  

- een atleet die in aanmerking komt voor een beloning, zal deze pas kunnen 

ontvangen na betaling van het lidgeld voor het volgende atletiekjaar  

- de punten worden bijgehouden door een verantwoordelijke binnen het bestuur. De 

trainers en andere bestuursleden zullen na elk seizoen een tussenstand ontvangen en 

mogelijke onregelmatigheden doorgeven. 

- Iedereen die denkt een foutief bedrag te hebben ontvangen kan dat komen 

bespreken na de clubavond. Indien er effectief een fout is gebeurd zal het juiste bedrag 

uitbetaald worden. 

 

Hoe kan men punten verdienen? 

 
Er zijn 3 "blokken" waarmee men punten kan verdienen.  

 

BLOK 1 

 

-  Men kan punten verdienen door aan wedstrijden deel te nemen : hetzij een meeting 

(zomer en/of indoor), hetzij een veldloop, hetzij een VAL -wegwedstrijd 

   

Nota: hiervoor komen alle meetings van de VAL-zomer- winter- en indoorkalender in 

aanmerking, met uitzondering van de kampioenschappen (PK/BK/KVV), de 

interprovinciale match en de  Beker van Vlaanderen; 

Nota 2: deelnemen aan een veldloop op dezelfde dag dan een wedstrijd van de SPB0-

Kalender betekent een schrapping van alle punten dat men dat specifieke winterseizoen 

heeft behaald. (een uitzondering wordt gemaakt voor wedstrijden van de CrossCup) 

Nota 3: ook deelname aan een LBFA-wedstrijd komt in aanmerking maar in dat geval 

dient de atleet te vermelden dat hij/zij daar heeft deelgenomen 

 

-  Per deelname (hetzij individueel, hetzij met estafetten): 1 punt  

 

BLOK 2 

 

- Men krijgt extra punten bij het behalen van een nieuw of het verbeteren van een 

bestaand clubrecord. 

 1. Nieuw record (hetzij individueel, hetzij bij estafetten) of een evenaring van een 

record : 1 punt  

 2. Bestaand clubrecord: 2 punten 

De clubrecords kunnen mondeling of via mail worden aangekondigd bij Johan. 

 

 



 

BLOK 3 

 

-  Men kan punten verdienen door deelname aan:  

  1. Een Provinciaal Kampioenschap: 2 punten  

  2. Een Kampioenschap van Vlaanderen: 3 punten 

  3. Een Beker van Vlaanderen (interclub): 3 punten 

  4. Een Belgisch kampioensch: 4 punten 

  5. Een interprovinciale match: 3 punten 

  6. Een interland of internationaal kampioenschap: 10 punten 

7. Een extra punt wordt toegekend voor BK’s waarvoor men zich moet 

kwalificeren (het behalen van een limiet of indien er meer inschrijvingen zijn 

dan dat er deelnameplaatsen zijn) 

- Onder deelname wordt verstaan: het realiseren van een prestatie ( hetzij 

individueel, hetzij bij estafetten) en dus voorkomen met een geldige prestatie in de 

uitslag 

- Voor BVVL wordt een aanwezige reserve gelijkgesteld met een deelname 

   

   

Beloning 

 
Voor iedereen: 10 euro voor 10 punten en 1 euro per bijkomend punt  
 

 

BIJKOMEND enkel cadetten/ Scholieren/ Juniores / Seniores en Masters  
 
1. De atleten die een podiumplaats behalen op het PK, KVVL en/of BK (hetzij individueel, 

    hetzij met estafetten) krijgen hiervoor een waardebon volgens bijgevoegde tabel en  

    volgens de voorwaarden zoals hierin beschreven. 

    Deze beloning zal 1x per jaar worden uitgereikt : tijdens de clubavond 
 
2. De atleten die een Belgisch record verbeteren krijgen hiervoor een waardebon van 200 

    euro. 
 
3. De atleten die deelnemen aan de SPBO-veldloop en/of de SPBO-meeting krijgen 

    hiervoor een waardebon volgens bijgevoegde tabel en volgens de voorwaarden zoals  

    hierin beschreven. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


