Joggingclub Molenland - loopcriterium 2018

Beste joggers,
Speciaal voor onze joggers houden we ook dit jaar een Joggingclub Molenland
Clubcriterium. Dit loopcriterium is er enkel en alleen voor de leden van AVMO
Joggingclub Molenland die aangesloten zijn als recreant. Wie in de loop van het jaar
atleet wordt, verandert van club of zijn lidmaatschap stopzet, kan vanaf dat moment
geen punten meer verdienen. De behaalde punten blijven behouden.
Wie in de loop van het jaar lid wordt, krijgt vanaf dat moment punten.
Puntenklassement heren: ereprijs Jan Bruneel
Puntenklassement dames: ereprijs Els Vandromme
Neen, het is niet de bedoeling om enkel de besten te belonen. We zorgen ervoor dat
iedereen kans maakt op een mooie prijs. Deelnemen is belangrijker dan winnen!

Prijzen:
Voor de eerste 3 heren en eerste 3 dames is er een waardebon (50 euro, 30 euro en
20 euro) voorzien. Daarnaast worden nog 5 waardebonnen van 20 euro verloot onder
alle aanwezige joggers (h/d vanaf 4 e plaats) op de prijsuitreiking.
Op die manier maakt iedereen kans een waardebon te winnen.

Registratie voor het criterium is VERPLICHT maar GRATIS!
Wie wil deelnemen, moet zich registreren via de website van Danneels Lopen in het
Molenland ( www.lopeninhetmolenland.be ) of schriftelijk (naam, adres, geboortedatum,
club en emailadres opsturen naar: Danneels Lopen in het Molenland, Brignoleslaan 7,
8700 Tielt).
Indien registratie tegen uiterlijk 10 maart 2018 krijg je een éénmalige bonus van 100
punten. Doen dus!
Opgelet: wie in 2017 reeds 5 wedstrijden gelopen heeft, is automatisch terug
ingeschreven. In dit geval moet je dus niet meer inschrijven.

De prijsuitreiking is voorzien op vrijdag 8 februari 2019 in het OC in
Aarsele. De definitieve datum wordt bekend gemaakt via onze
website, nieuwsbrief en fb-pagina.

Welke wedstrijden komen in aanmerking:
Hoofdwedstrijden=punten volgens aankomst

Datum

wedstrijd

1000/500 ptn

600/300 ptn

21-04-18

Ginsteloop Oostrozebeke

10 km

3,4 km

26-05-18

Molendorploop Ruiselede

9 km

6

23-06-18

Saladekermis Egem

11,2 km

3,3 km

01-07-18

Watewyloop Tielt

9,95 km

3,75 km

10-8-18

De Weze-Run Ardooie

10,6 km

4,4 km

18-08-18

Mem. D Cornaer Wingene

10,8 km

3,7 km

01-09-18

De 10 km van Koolskamp

10,5 km

4,2 km

09-09-18

Dentergem Loopt

9 km

6 km

02-12-18

Kerstloop Waregem

9,7 km

4,3 km

26-12-18

Kerstcorrida Tielt

10 km

5 km

Bijkomende wedstrijden=punten bij deelname (iedereen evenveel punten)

Datum

wedstrijd

Afstand

Punten

28-01-18

Leffeloop Markegem

Vrij te kiezen

500

10-03-18

12-urenjogging Tielt

Vrij te kiezen

750

24-03-18

De Filou-run Tielt

Vrij te kiezen

500

28-04-18

Dynamica Parktrail Meulebeke

Vrij te kiezen

500

17-06-18

Koeketieneloop Meulebeke

Vrij te kiezen

750

01-07-18

De Poesloop Tielt

Vrij te kiezen

750
750

25-07-18

Beach Run Koksijde

10 km / 5 km

500

16-09-18

Tielt City Trail

10 km / 5 km

500

23-09-18

Berenloop Beernem

10 km / 3 km

500

07-10-18

Ontbijtloop Tielt

5/10 km

750

20-10-18

Adecco Brussels Ekiden

5/7/10 km

750

11-11-18

Wandel, Loop, Step mee Tielt

7/12 km

500

Alle andere loopwedstrijden van Afrika tot in Amerika,
van de Himalaya tot in de Woestijn, geven ook punten!
(Maar het mag ook gewoon in de nabije omgeving zijn!)

deelname aan 6 oranje/rode wedstrijden = gratis bierpakket
Danneels Lopen in het Molenland voorziet een bierpakket voor alle deelnemers die aan
minimum 6 verschillende oranje of rode wedstrijden hebben deelgenomen.
Alle hoofdwedstrijden, joggings, volkslopen, … komen hiervoor in aanmerking (jeugdlopen
niet). Op dezelfde dag aan 2 verschillende afstanden deelnemen geldt maar als 1 wedstrijd.
(blauwe wedstrijden geven geen recht op bier)
Wie minstens 6 wedstrijden meedoet, ontvangt een pakket met 6 verschillende bieren.
Wie een 7e, 8e, 9e, 10e of 11e wedstrijd loopt, ontvangt hiervoor een extra bier in zijn pakket.
Je kan dus maximum 11 verschillende bieren ontvangen om je dorst te lessen.
Daarnaast doe je ook mee voor het puntenklassement. Wie ingeschreven is, verdient op
bovenvermelde wedstrijden punten voor het criterium. Ook hier voorziet Danneels Lopen in
het Molenland een hele reeks waardebonnen. Er zijn zowel waardebonnen volgens
klassement als voor trouwe lopers (9, 10 of 11 wedstrijden, ongeacht het klassement).
Alle info hierover lees je op www.lopeninhetmolenland.be.
Naast deze bonnen zijn er nog onze eigen waardebonnen (zie hiervoor).

Tabel 1: wedstrijden Danneels Lopen in het Molenland
(punten volgens klassement)
Hier nemen we de punten over van het loopcriterium Danneels Lopen in het Molenland.
Afhankelijk van de afstand ontvang je 1000 (eerste) tot 500 (laatste) voor de langste afstand.
Korte afstanden geven 600 tot 300 punten. Meer info op www.lopeninhetmolenland.be.
Voor de Watewyloop en de Kerstcorrida Tielt ontvang je 250 punten extra (eigen organisaties).
Let wel op: Wie op dezelfde wedstrijd zowel de lange als de korte afstand meeloopt, krijgt op
beide afstanden punten (in het algemeen klassement geldt de lange afstand).
Deze punten worden automatisch toegekend.
Vermeld bij de inschrijving steeds JCAVMO als club, zo vinden we je makkelijk terug.

Tabel 2: wedstrijden met punten voor deelname
Voor de bijkomende wedstrijden (zie tabel 2) krijg je een vast aantal punten bij deelname:
12-urenjogging tegen kanker Tielt, Koeketieneloop Meulebeke, De Poesloop Tielt, Ontbijtloop
en Adecco Brussels Ekiden (team joggingclub): 750 punten
Leffeloop Markegem, Filou-run Tielt, Dynamica Parktrail Meulebeke, Beach Run Koksijde,
Berenloop Beernem, Tielt City Trail, Adecco Brussels Ekiden (ander team) en Wandel, Loop,
Step mee in Tielt (of deelgemeente): 500 punten
De afgelegde afstand speelt geen rol in het toekennen van de punten.
Voor Adecco Brussels Ekiden wordt in ploegen gelopen. De inschrijving voor een ploeg van de
joggingclub telt voor de punten.
Ook deze punten worden automatisch toegekend.

Alle andere loopwedstrijden:
Wedstrijden met een vaste afstand: 2 punten per afgelegde km
Recreatieve wedstrijden waarin je zelf de afstand kan kiezen: 10 punten per wedstrijd
Voor deze wedstrijden dien je de gegevens in te vullen op ons formulier (enkel langs deze weg
kan je punten ontvangen). Als bijlage voeg je bij het formulier een uitslag (of deeltje ervan) of
foto mee als bewijs van je deelname.
https://fd10.formdesk.com/lopeninhetmolenland/JCAVMO-wedstrijden
Hou er wel rekening mee dat deze punten slechts 1 keer per maand verrekend worden!

Het eindresultaat is de som van de beste 12 wedstrijden samen, inclusief bonuspunten
+ punten van andere loopwedstrijden (buiten kalender).
Om in de eindstand voor te komen, moet je aan minstens 5 wedstrijden van tabel 1 en/of 2
hebben deelgenomen. Wie meer dan 12 wedstrijden gelopen heeft, ontvangt 100 punten per
extra wedstrijd uit tabel 1 en 2. Uiteraard blijven de beste scores behouden.
Indien twee of meer deelnemers ex-aequo eindigen, geldt de hoogste score in punten over
alle wedstrijden heen, daarna de op één na hoogste score, daarna de…. Indien dit geen
uitsluitsel brengt, wordt overgegaan tot lottrekking.

Clubtrui:
We vinden het belangrijk dat wie deelneemt aan een wedstrijd zijn clubtrui draagt. Wie
deelneemt in een “niet-clubtrui” verliest hierdoor de helft van zijn punten.
Een clubtrui kan je aanschaffen voor of na elke training. Vraag hiervoor naar Antoon, Christa,
Frankie, Karel of Luc in ons clubhuis (Tielt).
Voor leden uit Meulebeke vraag je dit aan Pieter, Linda of Karel.

