REGLEMENT IR. KNAAP PUPILLENCOMPETITIE 2015
Algemene bepalingen:
In 2015 wordt in de Ir. Knaap pupillencompetitie twee soorten wedstrijden georganiseerd. Vier wedstrijden
Athletics Champs en twee wedstrijden oude stijl.
De uitnodigingen voor de wedstrijden worden door de organiserende verenigingen verzonden.
In verband met de open inschrijving verzoeken wij u een bedrag aan inschrijfgeld op de uitnodigingen te
vermelden. De pupillen uit Regio 11 (Zeeland en Goeree-Overflakkee) betalen geen inschrijfgeld.
Inschrijfgeld voor pupillen van verenigingen buiten Regio 11 is €1,50.
Voor Athletics Champs kan uitsluitend per team worden ingeschreven op de daarvoor beschikbare
formulieren.
Uitslagen:
De verenigingen verzorgen de uitslagen en geven die door volgens de gestelde richtlijnen.
De vier wedstrijden Athletics Champs volgens Atletiek.nu, de twee wedstrijden oude stijl volgens de
meerkamptelling C/D jeugd en pupillen.
Bij Athletics Champs zijn drie categorieën, A-, B- en C-pupillen. Mini’s doen mee bij de C’s. Jongens en
meisjes gemixt.
Oude stijl heeft acht categorieën. Jongens: C-, B-, A1 en A2-pupillen; Meisjes: C-, B-, A1 en A2-pupillen.
Prijzen:
De Vereniging Zeeland Atletiek (VZA) stelt prijzen beschikbaar voor de eindklassering; de categorieprijzen. Hiervoor komen in aanmerking de eerste drie ploegen per categorie. Er zijn drie categorieën,
A-, B- en C-pupillen. Mini’s doen mee bij de C’s. Jongens en meisjes gemixt.
Hiervoor worden per wedstrijd de puntentotalen van de vijf best geplaatsten van iedere vereniging in elke
categorie getotaliseerd. Deze vijf deelnemers(sters) vormen de eerste ploeg, de daarop volgende vijf de
tweede ploeg, enz.
INDIVIDUELE PRIJZEN EN HERINNERINGEN:
Uit te reiken na iedere wedstrijd.
Medailles

Alleen bij wedstrijden oude stijl. Na iedere wedstrijd voor acht categorieën, te weten:
Jongens: C-, B-, A1 en A2-pupillen
Meisjes: C-, B-, A1 en A2-pupillen
- driekamp nummers 1, 2 en 3
- 600/1000 nummers 1, 2 en 3
e
- estafette 4 medailles 1 ploeg
De estafettes kunnen ook uitgevoerd worden als pendelestafette.

 Diploma’s
Na iedere Athletics Champswedstrijd voor alle atleetjes. Diploma’s worden door de
Atletiekunie geleverd, het wedstrijdsecretariaat reikt ze tegelijk met de uitslagen uit aan de
teambegeleiders.
 Stickers
Bij iedere wedstrijd, dus ook oude stijl, krijgt iedere deelnemer een sticker die in een
verzamelkaart kan worden geplakt.
INDIVIDULE PRIJZEN:
Uit te reiken na de laatste competitiewedstrijd.
 Supercrack

Individuele prijs voor de nummers 1-2-3 met de hoogste score per categorie.
Er zijn zes categorieën:
Jongens: C-, B-, A-pupillen
Meisjes: C-, B-, A-pupillen
Mini’s doen mee bij de C’s.

De Supercrack wordt berekend over zes wedstrijden. Het individueel Zeeuws
kampioenschap telt daarvoor niet mee.
Net als voorgaande jaren tellen de beste resultaten per onderdeel, uitgezonderd de
600 respectievelijk 1000 meter en de estafettes bij de wedstrijden oude stijl.
Bij Athletics Champs telt de team-estafette en de stadioncross niet mee.
Deelname aan een wedstrijd levert 100 bonuspunten op.
 Medailles

De medailles van Athletics Champs in vijf gradaties, kleur afhankelijk van aantal
behaalde punten, voor iedere pupil die aan minimaal vier wedstrijden heeft
meegedaan.

GROEPSPRIJZEN:
Uit te reiken na de laatste competitiewedstrijd.
 Categorieprijzen

Er zijn drie categorieën, A-, B- en C-pupillen. Mini’s doen mee bij de C’s. Jongens en
meisjes gemixt.
Per wedstrijd en per categorie tellen de vijf atleetjes van iedere vereniging met de
meeste punten.

 Ir. Knaap-trofee

De kwaliteitsprijs, voor de vereniging die het hoogst scoort als de punten van de
eerste ploeg per categorie bij elkaar worden geteld. Er zijn drie categorieën, A-, Ben C-pupillen. Per wedstrijd en per categorie tellen de vijf beste totaalprestaties van
iedere vereniging.

 Zierikzee-wisselprijs Verenigingsprijs voor procentueel de meeste deelnemers;
Peildatum is van bondszijde verstrekte opgave van 1 januari van het lopende jaar.
Voorbeeld Zierikzee-wisselprijs: Er zijn 6 wedstrijden:
AV'56 heeft op 1 januari 42 kinderen: 17 jongens 25 meisjes totaal 42 = 100%
42 kinderen x6 wedstrijden = mogelijke deelname 252. Het aantal deelnemende kinderen was in de zes wedstrijden
in werkelijkheid 353. AV'56 heeft dan een score van 140%.
RKHAV heeft op 1 januari 35 kinderen: 12 jongens 23 meisjes totaal 35 = 100%
35 kinderen x6 wedstrijden = mogelijke deelname 210. Het aantal deelnemende kinderen was in de zes wedstrijden
in werkelijkheid 296. RKHAV heeft dan een score van 141%.
RKHAV scoort hoger dan AV'56.
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