
Richtlijnen  -  AS Rieme vzw  -  printdatum : 23 juli 2014 

 1 

 

 
Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw 

Het RIVEK KLASSEMENT 

     RL: 29     Datum uitgave : 15 juni 2014 Versie: 3 

 

Het RIVEK KLASSEMENT ........................................................................................................................................... 1 

1 Oefencrossen ........................................................................................................................................................... 1 

2 Officiële crossen .................................................................................................................................................... 1 

2.1 Reeksen .............................................................................................................................................................. 1 

2.2 Puntenverdeling ............................................................................................................................................... 1 

2.3 Opmerkingen ................................................................................................................................................... 2 

2.4 Voorbeeld ......................................................................................................................................................... 2 

3 Wisseltrofeeën ....................................................................................................................................................... 3 

 

1 Oefencrossen 

Slechts 2 oefencrossen worden in rekening gebracht. 

2 Officiële crossen 

1) Er moet minstens aan 6 officiële crossen deelgenomen worden om in het eindklassement 

opgenomen te worden, oefencrossen NIET inbegrepen.  

2) Gedwongen opgave geldt als deelname maar levert geen punten op (uitz.: Kerstcross en Belgisch 

kampioenschap). Indien je meer crossen loopt, worden maximaal 8 crossen (beste resultaten) in 

rekening gebracht.  

3) Elk jaar wordt een RIVEK-kalender opgemaakt. Deze kalender bevat de “clubcrossen”. Uw 

crossdeelnames dienen minimum 4 clubcrossen (uit de RIVEK-kalender) te bevatten. 

2.1 Reeksen 

 Acht klassementen per geslacht (16 klassementen): 

1. BENJAMINS ; 2. PUPILLEN ; 3. MINIEMEN 

4. CADETTEN ; 5. SCHOLIEREN 

6. JUNIOREN ; 7. SENIOREN ; 8. MASTERS 

2.2 Puntenverdeling 

 Formule voor het berekenen van de punten:     ((A + 1 – P) x B)/A + S 

2.2.1 Verklaring   

A = aantal aangekomen atleten 



Richtlijnen  -  AS Rieme vzw  -  printdatum : 23 juli 2014 

 2 

P = plaats in de uitslag 

B = bonus 

S = startpunten 

2.2.2 Bonus 

1. Oefencross      10 

2. Officiële cross      30 

3. Cross-cup / Kerstcross / P.K.    40 

4. B.K. Lange cross      50 

5. E.K. of W.K. veldlopen lange cross   60 

    Selecties door de VAL voor intern. crossen 

6. Korte cross bij punt 2     25 

7. Korte cross bij punt 3     30 

8. B.K. korte cross      40 

9. E.K. of W.K. korte cross     50 

10. Officiële cross (niet opgenomen in RIVEK) 20 

11. Korte cross bij punt 10    15 

2.2.3 Startpunten 

Enkel tijdens het Belgisch Kampioenschap en onze Kerstcross krijgt iedere atleet die start 10 

punten extra, ook diegene die opgeeft of uit de wedstrijd wordt genomen. 

2.3 Opmerkingen  

1) Een atleet die midden het seizoen master wordt krijgt de keuze. Ofwel draagt hij/zij zijn/haar 

punten over naar de masters, ofwel blijft hij/zij geklasseerd met de punten die hij/zij op dat 

moment verdiend heeft. Indien voldoende wedstrijden kan hij/zij in beide categorieën 

geklasseerd worden. 

2) Masters die deelnemen aan het B.K. A.C. (lange of korte cross) mogen die punten laten 

meetellen voor het klassement bij de masters. 

3) Atleten vanaf CAD t/m MAS die meewerken aan de Kerstcross en er daardoor niet kunnen aan 

deelnemen mogen i.p.v. de Kerstcross hun beste resultaat van een officiële cross (bonus 30) van 

het seizoen vermeerderd met 10 bonuspunten laten meetellen. Meewerken aan de Kerstcross 

geldt dan als uitgelopen wedstrijd. 

4) Deelname aan het Belgisch kampioenschap veldlopen (aflossingen) bij de benjamins telt niet mee 

voor het RIVEK-klassement. 

5) Bij cijfers na de komma wordt tot 5 naar beneden en vanaf 5 naar boven afgerond. 

6) Om fouten in het klassement te vermijden is het aangewezen dat elke atleet een prestatieblad 

indient bij de verantwoordelijke voor de klassementen (Xavier Rondas), de trainer of de 

(hulp)secretaris. 

2.4 Voorbeeld  

Belgisch kampioenschap lange cross met 100 aankomsten: 

1ste plaats:  ((100 + 1 – 1) x 50)/100 + 10 ⇒ 60 punten 

 

70ste plaats:  ((100 + 1 – 70) x 50)/100 + 10 ⇒ 25,5 punten ⇒ 26 punten 

 



Richtlijnen  -  AS Rieme vzw  -  printdatum : 23 juli 2014 

 3 

3 Wisseltrofeeën 

1) De winnaar van de categorie senioren, zowel dames als heren, ontvangt de wisseltrofee ‘Tom 

Compernolle’ voor één jaar. 

 

 

HET RIVEKKLASSEMENT WORDT UITGEREIKT OP DE CLUB BARBECUE. 

(laatste zaterdagavond van de maand juni) 

 


