
DEELNAMES 
WEDSTRIJDEN 
JOGGERSCRITERIUM

Reglement joggerscriterium

1. Het criterium loopt van 01/01/2020 t.e.m. 31/12/2020.

2. Je behaalt ten minste tien punten.

3. Je krijgt 1 punt per wedstrijd.

4. Enkel zuivere loopwedstrijden komen in aanmerking. 
Geen duatlon, triatlon, zwemloop, run & bike, hindernissenkoers, 
geen pistewedstrijden (uitgezonderd eigen meeting).

5. Je neemt deel aan ten minste 4 wedstrijden.

6. Helpen bij een eigen organisatie telt voor 3 punten.

7. Deelnemen aan onze cross, onze meeting, onze jogging telt ook 
voor 3 punten.

8. Je kunt dit formulier emailen of printen en bezorgen aan een 
bestuurslid (ten laatste op 10/01/2021).

Voornaam __________________________________________________________________________________________________

Naam ______________________________________________________________________________________________________

Email ______________________________________________________________________________________________________

Nr datum jogging km tijd plaats punten
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25 21-03-2020 helpen op spaghetti jeugd = 3pt

26 13-04-2020 helpen op Paasmaandagjogging = 3pt

27 22-08-2020 helpen op Jeugdmeeting = 3pt

28 28-08-2020 helpen op Open Meeting =  3pt

29 26-09-2020 helpen op Restaurantdag = 3pt

30 15-11-2020 helpen op Veldloop =  3pt

TOTAAL AANTAL PUNTEN

mailto:erwinacko@gmail.com
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