Premiestelsel
KAAG Atletiek
2020-2021

Uitleg en voorwaarden bij het premiestelsel 2020 - 2021
De ondersteuningspremie die een atleet ontvangt, wordt bepaald aan de hand van een
puntentotaal. In dit document (en de bijhorende tabellen) wordt uitgelegd hoe en aan
welke voorwaarden dit gebeurt.
In de vergadering van november 2021 van de Raad van Bestuur van KAAG Atletiek zal
beslist worden wat het totale bedrag zal zijn dat aan de ondersteuningspremies 2020-2021
wordt besteed. Elk behaald punt zal maximaal € 1 bedragen.
Meer dan ooit is het dus belangrijk het ingevuld premieformulier tijdig in te dienen. Het
totaalbedrag wordt enkel verdeeld over het gekende dus ingediende puntentotaal van alle
atleten.

Administratieve voorwaarden
1. Elke atleet dient zijn ingevuld premiestelsel in via Twizzit, ten laatste op 31 oktober
2021.
2. Enkel atleten die tenminste de laatste zes maanden van dit seizoen lid zijn van
KAAG-atletiek, komen in aanmerking voor een premie. Indien een atleet beslist de
club te verlaten na dit seizoen, wordt diens puntenaantal gedeeld door vier.
3. De uitbetaling van de premies gebeurt op of rond het jaarlijkse clubfeest. De
aanwezigheid van elke atleet wordt zeer gewaardeerd! Indien men niet aanwezig
kan zijn, kan men dit melden via kaag@atletiek.be.
4. Elke
geselecteerde
atleet
voor
interclubwedstrijden
en
aflossingskampioenschappen is verplicht deel te nemen, behalve bij:
a. geregistreerde kwetsuur
b. door de trainersverantwoordelijke / het bestuur goedgekeurde
verantwoording voor niet-deelname én na overleg met trainer en atleet.
Indien aan deze voorwaarde niet werd voldaan, wordt het aantal behaalde punten
gedeeld door drie.
5. Een premie wordt niet uitbetaald aan wie zou nagelaten hebben het volledige
lidgeld voor het betreffende seizoen te betalen.
6. Indien een atleet een boete kreeg wegens bv. laattijdig afzeggen voor een
kampioenschap of niet gewettigde afwezigheid op een kampioenschap, … zal deze
van de behaalde premie afgetrokken worden.
7. In geval van schorsing conform de reglementen van VAL of KBAB, kan de
betreffende atleet geen punten verdienen en wordt er dus ook geen
ondersteuningspremies uitbetaald.
8. Andere wedstrijden dan diegene vermeld op het premieformulier komen niet in
aanmerking voor punten noch premie.

Bijkomende bepalingen
Clubkampioenschap Veldlopen: uitleg en voorwaarden
a. Het klassement ‘clubkampioen veldloop’ wordt berekend aan de hand van de
behaalde plaats op een veldloop. Dit gebeurt per categorie of leeftijd - naar
analogie met het Belgisch Kampioenschap. De behaalde plaats op een wedstrijd
komt overeen met het aantal punten (bv. een 6e plaats geeft 6 punten). Wie
uiteindelijk het minst aantal punten haalt, wordt ‘clubkampioen veldloop’. Deze
plaats in het clubklassement levert punten op in het premiestelsel.
b. De atleet heeft aan minstens 6 en maximaal 10 veldlopen deelgenomen
waarvan minimaal 2 van 3 verplichte wedstrijden:
o Schaal M. de Booser te Zwijnaarde
o Provinciaal Kampioenschap te Maldegem
o Belgisch Kampioenschap te Brussel: hier wordt de behaalde plaats gedeeld
door 3 en naar boven afgerond (0.5)
c. Indien er aan meer dan 6 veldlopen deelgenomen is, wordt voor de extra
wedstrijden een aantal veldlooppunten in min toegekend, ongeacht de behaalde
plaats (zie het formulier).

Kampioenschappen
a. De punten voor ‘deelname’ zijn niet te cumuleren met de punten voor een
behaalde prestatie:
voorbeeld: je neemt deel op het BK outdoor aan twee nummers:
• je haalt géén top 8 op beide nummers, je krijgt tweemaal de punten voor
deelname
• je haalt een top 8 op één nummer en op het andere niet: je krijgt de
punten van top 8 en éénmaal de punten voor deelname
• je haalt in beide nummers een top 8 plaats: je krijgt de twee bijhorende
punten voor de plaats maar géén punten voor deelname daarbovenop.
b. De punten voor deelname aan reeksen is niet cumuleerbaar met de punten voor
deelname aan de finale.
c.

Bij aflossingskampioenschappen geldt bij deelname aan de reeksen dezelfde
punten als diegene die de finale lopen, inclusief de geselecteerde aanwezige
reserve-atleet (maximaal 6 atleten in het totaal).

d. Voor kampioenschappen komen drie prestaties outdoor en twee prestaties
indoor in aanmerking per soort kampioenschap (PK, Vlaams en Belgisch). Dit
omvat omvat zowel de individuele disciplines als de aflossingen.
e. Indien met één prestatie verschillende kampioenschapsgerelateerde punten
worden behaald, komt enkel de prestatie die het hoogste aantal punten oplevert
in aanmerking.
Voorbeeld: bij masters is een Vlaamse titel ook een provinciale titel: enkel de
punten voor de Vlaamse titel wordt toegekend.

f.

Een Belgisch studentenkampioenschap komt niet in aanmerking voor punten.

g. Belgisch Kampioenschap veldlopen en outdoor masters: voor elke categorie
waarin iemand kampioen kàn worden, kunnen punten worden toegekend. (zie *
en ** in tabel).
h. Voor internationale kampioenschappen komt slechts 1 selectie (met
deelname) voor de verschillende types (veldlopen, indoor, outdoor) in
aanmerking. Daarnaast kan er éénmalig een aantal punten worden toegekend
voor de behaalde plaats.

Interclub
a. Bij deelname aan een individuele discipline tijdens clubcompetities (IC, BvV) krijgt
elke atleet eenzelfde aantal punten toegekend ongeacht zijn plaats.
b. De geselecteerde reserve-atleten ontvangen punten indien zij werkelijk aanwezig
waren, ook zonder in actie te moeten komen.
c. De punten voor deelname aan de aflossingen op interclubwedstrijden geldt ook
voor de aanwezige reserve-atleet.

Records en ‘beste jaarprestatie’
a. Er wordt slechts één record per discipline per atleet in aanmerking genomen.
Vb. je breekt tweemaal het clubrecord op de 100m. Je zal slechts éénmaal
de punten voor het clubrecord ontvangen.
b. Als iemand een record behaalde dat nadien door een collega-atleet wordt
verbeterd, wordt aan hen beiden de punten voor het record toegekend.
c. De clubrecords waarvoor punten kunnen behaald worden zijn de “Olympische
disciplines” en die disciplines waarvan een Belgisch Kampioenschap voor de
betreffende categorie wordt georganiseerd.
▪ 150/200m horden, 4x200, mijl, 2000m bv zijn géén olympische disciplines en
komen dus niet in aanmerking voor een clubrecord.
▪ Voor 5-kamp, 8-kamp, 300m horden, 80m horden wordt een Belgisch
kampioenschap ingericht in de jeugdcategorieën, dus komen ze in
aanmerking voor een clubrecord.
d. Maximum twee records outdoor komen in aanmerking voor punten. Dit geldt zowel
voor Club Records, voor Belgische Records als voor Beste Jaar Prestaties. Per
discipline kunnen slechts punten behaald worden voor ofwel een CR ofwel een BR
ofwel een BJP.
▪ Voorbeeld: je verbetert op drie verschillende nummers het clubrecord of
Belgisch record, je krijgt de punten voor slechts twee records.
▪ Voorbeeld: je haalt een CR op 100m en 200m, je haalt een BR op 400m en
verspringen en tevens haal je een ‘beste jaarprestatie’ bij kogel en hoog. Je
haalt tweemaal de punten voor CR, tweemaal van BR én tweemaal van BJP
Indoor komt hier één record of beste jaarprestatie in aanmerking.

e. Als ‘beste jaarprestatie’ komen enkel die disciplines in aanmerking waarvan er een
Belgisch Kampioenschap voor de desbetreffende categorie wordt georganiseerd.

Prestatietabel
a. De prestatietabel is opgesteld aan de hand van de ranglijsten ‘Alle Categorieën
Aller Tijden’. Er werd hierbij rekening gehouden met het aantal atleten dat jaarlijks
deelneemt aan de desbetreffende discipline.
b. Enkel de disciplines die op het BK junioren / AC worden georganiseerd komen in
aanmerking.
c. De prestatietabel is enkel van toepassing voor junioren en senioren. Junioren
komen enkel in aanmerking voor de desbetreffende kolom.
d. Van de prestatietabel kan men voor maximaal 1 discipline punten verdienen. Deze
prestatie kan indoor of outdoor behaald zijn.
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