
 

 

AVT   PREMIESYSTEEM seizoen  2018-2019 
 Cadetten/scholieren/juniores/seniores 

1. Modaliteiten.  

In het premiestelsel van AVT worden punten toegekend aan de prestaties die AVT-atleten, 
vanaf de categorie cadet, leveren. Aan de hand van de behaalde punten wordt een 
rangschikking opgemaakt. Die rangschikking en de behaalde punten bepalen wie de laureaten 
zijn en welk premiebedrag ze verdienen. 

Het reglement van het AVT-premiestelsel kan bij beslissing van de Raad van Bestuur van AVT 
jaarlijks herzien worden vóór de aanvang van het atletiekseizoen.  

Het aantal laureaten dat voor elk van de onderdelen van het premiestelsel wordt beloond en de 
bedragen die in het premiestelsel worden uitgekeerd, worden jaarlijks door de Raad van 
Bestuur van AVT vastgelegd in de maand november van het afgelopen atletiekseizoen. 

De puntentelling wordt door het AVT secretariaat bijgehouden.   

1. Atleten dienen voor een afgesproken datum (rond 1 december) hun ingevulde 
prestatiefiche, via mail, over te maken aan het secretariaat.   Wie geen 
prestatiefiche aan het secretariaat doorgeeft kan geen aanspraak maken op zijn 
premie. 

 
2. Atleten kunnen geen aanspraak maken op hun premie indien transfereren naar 

een andere club of, door onsportief gedrag van welke aard ook, schade toebrengen 
aan het imago van AVT. Atleten die veroordeeld zijn voor dopingpraktijken of 
voor andere misdrijven vallen onder deze bepalingen. Indien atleten voor 
dergelijke feiten onder officiële verdenking staan, dan wordt de beslissing over het 
toekennen van hun premie uitgesteld tot de gerechtelijke procedure is afgesloten.  

 
3. 50% van de premie zal ingehouden wanneer de atleet niet aan onderstaande   
      vermelde voorwaarden voldaan heeft. 

 
a)   AVT atleten zijn verplicht hun clubtrui te dragen op alle atletiekmeetings    

waaraan zij deelnemen,  het logo van de clubsponsors moeten duidelijk zichtbaar 
zijn. Uitzondering wordt gemaakt voor de atleten die een contract hebben bij 
Atletiek Vlaanderen. 
 

b) Elke AVT atleet dient de sportieve verplichtingen ten opzichte van AVT na te 
komen:  
Selecties voor nationale, regionale interclubs en aflossingen kunnen niet geweigerd 
worden.  Uitzondering wordt gemaakt voor kwetsuren en andere gefundeerde 
afwezigheid zoals stages en selecties door de bond opgelegd. 

       
c)  Atleten die in aanmerking komen voor een bonus en die van de VAL een boete 

krijgen  zullen dit van hun premie afgetrokken zien. 



 

 

Atleten kunnen geen punten behalen door deel te nemen aan wedstrijden die op de dag van een 
AVT-organisatie vallen, tenzij het gaat om Vlaamse- of Belgische kampioenschappen, 
verplichtingen die door de federatie of de werkgever aan een atleet zijn opgelegd of na 
goedkeuring van de sportcommissie. 

2. Betwistingen.  

Eventuele geschillen die zouden rijzen bij de interpretatie of toepassing van dit reglement 
worden door de sportcommissie van AVT beslecht. De sportcommissie doet binnen de 30 
dagen uitspraak over gebeurlijke klachten of geschillen. Tegen deze beslissing is geen beroep 
mogelijk. 

3.Uitreiking.  

De premies worden uitgereikt op de AVT nieuwjaarsreceptie  

4. Premies en laureaten.  

Het juiste te verdelen bedrag zal op het einde van het seizoen bepaald worden naargelang het 
aantal in aanmerking komende atleten en hun prestaties.  Dit kan zowel positief als negatief 
aangepast worden.   

Om in aanmerking te komen voor de bonus moet de atleet minimum 80 punten behalen. 

Masters maken geen deel uit van dit systeem. Er is een apart systeem uitgewerkt voor Masters. 
Zie reglement op de AVTOEKOMST website 

Cadetten en scholieren die deelnemen aan de Interclub Alle categorieën, krijgen deze 
punten als bonus bijgeteld. 

Trainers =  20% van het bedrag dat aan zijn atleet uitgekeerd wordt. 

De verdeling van de premies gebeurt volgens de behaalde punten en op proportionele wijze, 
volgens onderstaande regels. 

Voor elk criterium worden de door de laureaten behaalde punten opgeteld. Het te verdelen 
premiebedrag van het criterium wordt gedeeld door bovengenoemd puntentotaal.                  
Het berekende quotiënt is de premie die per behaald punt in het stelsel wordt toegekend. De 
premie die een laureaat ontvangt is gelijk aan dit premiebedrag per punt vermenigvuldigd met 
de door de laureaat behaalde punten. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
5. Puntentelling cadetten - scholieren - juniores 

 
 
a)  Verbetering van een record.  Zowel indoor als outdoor. 

Belgisch record = 150 punten 
AVT clubrecord =   

30 punten voor Olympische proeven,  
20 punten voor Niet Olympische proeven 

 
b) Jaarbestprestaties (enkel individuele prestaties, geen estafette) 

 
AVT beste jaarprestatie =  

10 punten voor Olympische proeven.  
5 punten voor Niet Olympische proeven 

 
VAL Jaarbestlijst outdoor =  

OLYMPISCHE Proeven : 60 - 50 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20 – 15 – 10 – 5 
NIET OLYMPISCHE Proeven : 30 - 25 - 20 - 17 - 15 - 12 - 10 – 7 – 5 - 2 

 
VAL Jaarbestlijst indoor = 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 - 3 - 1 
 
Voor een estafetterecord krijgt iedere atleet 1/4 van de punten. 

 
c) Kampioenschappen,  

 
1. Belgische kampioenschappen (BK) 
 
Deelname aan een BK : 5 punten (per kampioenschap, WEL per proef), ook estafette 
 
 
Punten volgens Rangschikking : 

 1STE 2DE 3DE 4DE 5DE 6DE 7DE 8STE 9DE 10DE 
BK PISTE 50 40 35 25 20 15 10 8   
BK INDOOR 30 25 20 16 13 10 8 6   
BK CROSS 50 40 35 25 20 15 10 8 6 4 
BK cross 
Interclubklassering 

15 13 10 8 7 5 4 3   

Crosscupwedstrijd 
FlandersCup (+) 

15 10 8 5 3 1     

Crosscup 
eindklassement 

30 25 20 16 13 10     

BK ESTAFETTE (*) 30 25 20 16 13 10 8 6   
(+) : geen punten voor deelname, enkel punten voor de eerste 6 plaatsen 
(*) : Ook reserve atleten krijgen punten 

 
 
 



 

 

2. Kampioenschappen van Vlaanderen  (KVV) 
 
Deelname aan een KVV : 4 punten (per kampioenschap, WEL per proef) 
 
Punten volgens Rangschikking : 

 1STE 2DE 3DE 4DE 5DE 6DE 7DE 8STE 9DE 10DE 
KVV INDOOR 20 17 15 12 9 6 4 2   
KVV CROSS 30 25 20 16 13 10 8 6   
KVV PISTE 30 25 20 16 13 10 8 6   
 
 
 

3. Provinciale  kampioenschappen  (PK) 
 

 1STE 2DE 3DE 4DE 5DE 6DE 7DE 8STE 9DE 10DE 
PK INDOOR 8 5 3        
PK CROSS 
*** 

15 10 8 5 3 1     

PK PISTE 10 8 5 3 1 1 1 1   
PK ESTAFETTE 
(*)  (**) 

10 8 5        

(*) : Ook reserve atleten krijgen punten 
   (**) 10pt  extra voor iedere AVT deelnemer aan het PK estafette, éénmalig. 

        (***) deelname PK cross, 5 extra punten, als motivatie voor interclub beker 
 
d) Elke aanwezigheid op een AVT organisatie : 
Officiële AVT meeting op de piste of indoor  : levert de atleet 10 punten  
Jogging of een wegwedstrijd georganiseerd door een AVT kern.   levert de atleet 5 punten op. 

 
e)   Selectie interclub. 

Het totaal door AVT behaalde punten tijdens de Beker van Vlaanderen wordt gedeeld door 
het aantal aanwezige AVT atleten, ook de reserveatleet die niet in competitie trad.  
Daarenboven ontvangt de atleet 25  punten extra. 

f)  Individuele selecties voor internationale wedstrijden 

      WK, EK scholieren, juniores, beloften = 50 punten 
       Interlandselectie = 15 punten 

 

 

 



 

 

6. Premiestelsel Alle Categorieën 

      a) Verbetering van een record.  Zowel indoor als outdoor. 
Belgisch record = 150 punten 
AVT clubrecord =   

30 punten voor Olympische proeven,  
20 punten voor Niet Olympische proeven 

 
b) Jaarbestprestaties (enkel individuele prestaties, geen estafette) 
 
AVT beste jaarprestatie =  

10 punten voor Olympische proeven.  
5 punten voor Niet Olympische proeven 

 
VAL Jaarbestlijst outdoor = 

OLYMPISCHE Proeven : 60 - 50 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20 – 15 – 10 – 5 
NIET OLYMPISCHE Proeven : 30 - 25 - 20 - 17 - 15 - 12 - 10 – 7 – 5 - 2 

 
VAL Jaarbestlijst indoor = 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 - 3 - 1 
Voor een estafetterecord krijgt iedere atleet 1/4 van de punten. 

 
c) Kampioenschappen 

   
1. Belgische kampioenschappen (BK) 

 
Deelname aan een BK : 5 punten (per kampioenschap, WEL per proef), ook estafette 
 
Punten volgens Rangschikking : 

 1STE 2DE 3DE 4DE 5DE 6DE 7DE 8STE 9DE 10DE 
BK PISTE 50 40 35 25 20 15 10 8   
BK piste Beloften 30 25 20 16 13 10 8 6   
BK INDOOR 30 25 20 16 13 10 8 6   
BK CROSS (x) 50 40 35 25 20 15 10 8 6 4 
BK cross 
Interclubklassering 

15 13 10 8 7 5 4 3   

CrossCupwedstrijd 
FlandersCup (+) 

15 10 8 5 3 1     

CrossCup 
eindklassement 

30 25 20 16 13 10     

BK ESTAFETTE 
    (*) 

30 25 20 16 13 10 8 6   

BK EKIDEN (*) 15 13 10 8 7 5 4 3   
(x) ook voor marathon, ½ marathon en berglopen  
(+) : geen punten voor deelname, enkel punten voor de eerste 6 plaatsen 
(*) : Ook reserve atleten krijgen punten 

 
 
 
 
 



 

 

2. Kampioenschappen van Vlaanderen  (KVV) 
 
Deelname aan een KVV : 4 punten (per kampioenschap, WEL per proef) 
 
Punten volgens Rangschikking : 

 1STE 2DE 3DE 4DE 5DE 6DE 7DE 8STE 9DE 10DE 
KVV INDOOR 20 17 15 12 9 6 4 2   
KVV CROSS 30 25 20 16 13 10 8 6   
KVV PISTE 30 25 20 16 13 10 8 6   
 
 

3. Provinciale  kampioenschappen  (PK) 
 

 1STE 2DE 3DE 4DE 5DE 6DE 7DE 8STE 9DE 10DE 
PK INDOOR 8 5 3        
PK CROSS  
*** 

15 10 8 5 3 1     

PK PISTE 10 8 5 3 1 1 1 1   
PK ESTAFETTE 
(*)  (**) 

10 8 5        

(*) : Ook reserve atleten krijgen punten 
   (**) 10pt  extra voor iedere AVT deelnemer aan het PK estafette, éénmalig 
(***) deelname PK cross, 5 extra punten, als motivatie voor interclub beker 

 
d) Elke aanwezigheid op een AVT organisatie : 

Officiële AVT meeting op de piste of indoor  : levert de atleet 10 punten op. 
Jogging of een wegwedstrijd georganiseerd door een AVT kern  levert de atleet 5 punten op. 
 

e) Selectie interclub. 
Het totaal door AVT behaalde punten tijdens de Beker van Vlaanderen wordt gedeeld door 
het aantal aanwezige AVT atleten, ook de reserveatleet die niet in competitie trad.  
daarenboven ontvangt de atleet 35  punten extra. 

f) Individuele selecties voor internationale wedstrijden 

      Ol. Sp; WK, EK op de piste = 200 punten 
      WK en EK veldlopen,  ½ marathon, berglopen = 25 punten 
       Interlandselectie = 25 punten 


