
Reglement puntensysteem Kangoeroes tot en met miniemen Seizoen 2019-2020 

Een atleet (met VAL-nummer) kan tijdens het volledige atletiekseizoen punten (onder de vorm van 

sterren) verdienen. Bij het behalen van het vooropgestelde aantal sterren, krijgt de atleet een 

beloning (een natura-prijs twv minimum 10 euro).  

De regels rond dit sterrensysteem zijn: 

• De atleet (benjamin tem miniem) moet minstens 8 sterren in de winter én minstens 8 sterren 

in de zomer van hetzelfde atletiekseizoen behalen door het deelnemen aan wedstrijden op 

de wedstrijdkalender. Kangoeroes moeten enkel minstens acht sterren in de winter behalen. 

• Aan de start van het seizoen bepalen trainers en bestuur hoeveel sterren elke wedstrijd op 

de wedstrijdkalender waard is. Elke wedstrijd op de gecommuniceerde wedstrijdkalender is 

minstens één punt waard en maximum drie. 

• Deelnemen aan andere wedstrijden buiten de opgestelde kalender levert geen extra sterren 

op. Deelnemen aan een wedstrijd op dezelfde dag dan een wedstrijd van de opgestelde 

wedstrijdkalender betekent een schrapping van alle sterren die men dat specifieke seizoen 

heeft behaald en nog zal behalen. Dit geldt enkel bij wedstrijden van hetzelfde type, dus 

geen cross op de dag van een cross, een indoor kan bijvoorbeeld wel. 

• In het geval dat atleten zich op voorhand bij hun trainer aanmelden voor een PK estafette 

maar er geen volledige ploeg gevormd kan worden, zullen zij de sterren van die wedstrijd 

toch toegekend krijgen. 

• De deelname aan de cross in Bornem is verplicht om in aanmerking te komen voor de 

beloning. Bij afwezigheid op de cross van Bornem dient de reden van afwezigheid voorgelegd 

te worden aan de trainers. Zij kunnen beslissen dat de atleet met een geldige reden alsnog in 

aanmerking komt voor de naturaprijs mits alle andere voorwaarden voldaan zijn. 

• Een atleet kan pas aanspraak maken op de beloning na betaling van het lidgeld voor het 

volgende atletiekjaar. De beloningen worden uitgedeeld op de clubavond volgend op het 

atletiekseizoen waarin de sterren behaald werden. 

De sterren worden bijgehouden door een verantwoordelijke binnen het bestuur. De trainers en 

andere bestuursleden zullen na elk seizoen een tussenstand ontvangen en de mogelijkheid hebben 

om onregelmatigheden door te geven. Een overzicht wordt ook bijgehouden in de kantine en 

regelmatig op de website gepubliceerd. 

 


