CROSSCOMPETITIEREGLEMENT REGIO 1 t/m 5 van de Atletiekunie 2016 / 2017
uitgave: 23 mei 2016 (9 december 2016: art 7.e herzien)
Coördinatoren voor de crosscompetitie zijn:
Poule Noord:
Margret van Kampen, Fazantstraat 77, 1771 CP Wieringerwerf
Tel. 0227-724026 E-mail:m.van.kampen@quicknet.nl
Poule Midden:
Gerrit Tigchelaar, Beneluxlaan 311, 1966 WJ Heemskerk
Tel. 0251-240082, E-mail:tigch@ziggo.nl
Poule Zuid:
Bernard Wouters, Celsiusstraat 34, 3817 XG Amersfoort
Tel. 06 12412790, E-mail: crosszuid@gmail.com
Website competitie: www.atletiekcompetities.nl
1.

Algemene bepalingen
Op de wedstrijden in de crosscompetitie van de regio’s 1 t/m 5 is het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie versie 2016-2017 van toepassing, tenzij daarvan in dit
Crosscompetitiereglement uitdrukkelijk wordt afgeweken. Het Wedstrijdreglement
wordt aangevuld met de bepalingen in dit Crosscompetitiereglement.

2.

Aantal wedstrijden

2.a De crosscompetitie bestaat uit drie voorrondewedstrijden waarbij de verenigingen
verdeeld zijn over drie poules met ongeveer een gelijk aantal deelnemers, en een finalewedstrijd. De wedstrijden vinden plaats op zaterdagen. De poule-indeling is
vermeld in art. 19.
2.b De finale vindt bij toerbeurt plaats in één van de poules:
2016 / 2017 poule midden
2017 / 2018 poule zuid
2018 / 2019 poule noord
3.

Contactpersonen
Iedere vereniging die deelneemt aan de crosscompetitie stuurt voor 1 oktober van
het kalenderjaar naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van hun contactpersoon naar de coördinator van de eigen poule.
Alle mailings gaan dan naar deze contactpersoon binnen de vereniging.

4.

Aanvragen en toewijzen organisatie

4.a De wedstrijddata en de organiserende verenigingen voor de voorronde- en de finalewedstrijden worden jaarlijks door de coördinatoren vastgesteld.
4.b De wedstrijddata worden zo gekozen dat deze niet samenvallen met de volgende
wedstrijden van nationaal belang: NK cross, Nationale C-spelen indoor, Nationale Dspelen indoor, NK junioren indoor. Er is geen garantie dat de wedstrijden niet samenvallen met overige cross- of indoorwedstrijden.
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4.c

Voor het seizoen 2016/2017 zijn de wedstrijddata vastgesteld op:
eerste wedstrijd:
19 november 2016
tweede wedstrijd:
14 januari 2017
derde wedstrijd:
4 februari 2017
finalewedstrijd:
11 maart 2017

4.d Aanvragen voor de organisatie van een van de wedstrijden kunnen uiterlijk 24 juni
2016 worden ingediend bij de coördinatoren van de poules. De verenigingen die een
wedstrijd aanvragen vermelden daarbij hun eventuele voorkeur voor één of meer
van de wedstrijddata.
Indien de accommodatie of het parcours niet geheel voldoet aan de eisen die in art.
11 zijn beschreven, dan vermeldt de betreffende vereniging dat bij de aanvraag.
Verenigingen die een aanvraag indienen voor de finalewedstrijd, voegen hierbij een
beknopt draaiboek met daarin informatie over het parcours, de start- en finishlocatie,
de voorzieningen en de organisatie.
4.e Na de sluitingsdata wijzen de coördinatoren zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vóór
aanvang van de zomervakantie, de wedstrijden toe. Er wordt naar gestreefd de
wedstrijden tussen de verenigingen in de poule te laten rouleren.
5.

Programma
JUNIOREN
Jongens A
Jongens B
Jongens C
Jongens D
Meisjes A
Meisjes B
Meisjes C
Meisjes D

1e cross
3000 m
3000 m
2500 m
2000 m
2000 m
2000 m
2000 m
1500 m

2e cross
4000 m
4000 m
3000 m
2000 m
2500 m
2500 m
2000 m
1500 m

3e cross
5000 m
5000 m
3500 m
2000 m
3000 m
3000 m
2000 m
1500 m

finale
5000 m
5000 m
3500 m
2000 m
3000 m
3000 m
2000 m
1500 m

PUPILLEN
Jongens A
Jongens B
Jongens C
Meisjes A
Meisjes B
Meisjes C
Mini-pupillen

1e cross
2e cross
3e cross
finale
1000 m
1250 m
1500 m
1500 m
1000 m
1250 m
1250 m
1250 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1250 m
1500 m
1500 m
1000 m
1250 m
1250 m
1250 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
voor alle crossen bij voorkeur 600 m doch maximaal 1000 m

Kleine afwijkingen in de afstanden zijn toegestaan.
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6.

Chronologisch overzicht

6.a De wedstrijden beginnen tussen 11.00 en 12.00 uur.
6.b De startvolgorde is bij alle crossen gelijk en wel:
Jongens junioren A + Jongens junioren B
Meisjes junioren A + Meisjes junioren B
Jongens junioren C
Meisjes junioren C
Jongens junioren D tweedejaars
Jongens junioren D eerstejaars
Meisjes junioren D tweedejaars
Meisjes junioren D eerstejaars
Mini-pupillen jongens
Mini-pupillen meisjes
Jongens pupillen C
Meisjes pupillen C
Jongens pupillen B
Meisjes pupillen B
Jongens pupillen A eerstejaars
Meisjes pupillen A eerstejaars
Jongens pupillen A tweedejaars
Meisjes pupillen A tweedejaars
6.c

Bij de voorrondewedstrijden mogen de mini-pupillen jongens en meisjes, wanneer
hun totaal aantal minder dan 30 is, tegelijkertijd starten. In de uitslagenlijsten moeten
echter de groepen wel gesplitst vermeld worden.

6.d Uiterlijk vijf weken voor de wedstrijd stuurt de organiserende vereniging aan de
deelnemende verenigingen en de coördinator van de poule alle nodige informatie
over parcours, inschrijving, starttijden enz. toe.
7.

Deelnemers

7.a Deelname aan de competitie is alleen toegestaan voor wedstrijdgerechtigde atleten
die lid zijn van een vereniging uit de regio 1 t/m 5.
7.b Het deelnemen van een atleet, die daartoe op grond van het Wedstrijdreglement
en/of dit competitiereglement niet gerechtigd is, heeft tot gevolg dat de desbetreffende atleet en de eventuele ploeg alle behaalde punten uit de betreffende wedstrijd
verliest.
7.c

Deelname in een andere dan de eigen leeftijdscategorie is niet toegestaan, behalve
in de hierna onder 7.d beschreven uitzondering. Een atleet die toch in een andere
leeftijdscategorie deelneemt, wordt niet in de uitslag opgenomen.

7.d Indien een vereniging een junior gedurende de hele competitie wil laten deelnemen
in een hogere leeftijdscategorie (met inachtneming van art 320.3 van het Wedstrijdreglement), dient de vereniging hiertoe uiterlijk twee weken voor de eerste wedstrijd
een met gemotiveerd verzoek in bij de coördinator van de poule. De coördinator be3

slist hierover zo spoedig mogelijk.
7.e Indien een atleet in een seizoen voor een vereniging in een wedstrijd van de crosscompetitie is uitgekomen en overgaat naar een andere vereniging, geldt het volgende:
• De nieuwe vereniging moet de coördinator van de betreffende poule vóór de
eerstvolgende wedstrijd op de hoogte brengen van de overgang.
• De atleet kan in dat seizoen bij de nieuwe vereniging niet meedoen voor het ploegenklassement.
• De door hem/haar voor de oude vereniging behaalde punten voor het ploegenklassement blijven bij de oude vereniging.
• De atleet kan zich uitsluitend individueel plaatsen voor de finale met de bij de
nieuwe vereniging behaalde punten voor het individuele klassement. Wil de atleet
kans maken op individuele plaatsing, dan dient de overgang dus voor de tweede
poulewedstrijd te hebben plaatsgevonden.
• In de finale telt deze atleet niet mee voor het ploegenklassement van de nieuwe
vereniging.
8.

Inschrijven

8.a Deelnemers worden door de eigen vereniging (dus niet individueel) per wedstrijd
ingeschreven bij de organiserende vereniging.
8.b Inschrijvingen voor de voorrondewedstrijden dienen uiterlijk zeven dagen voor de
wedstrijddatum in het bezit zijn van de organiserende vereniging (dus op zaterdag).
Inschrijvingen voor de finalewedstrijd dienen uiterlijk negen dagen voor de wedstrijddatum in het bezit zijn van de organiserende vereniging (dus op donderdag).
8.c

Inschrijvingen dienen te geschieden op een A-formulier (Excel-bestand, te vinden op
www.atletiekcompetities.nl) bij voorkeur via e-mail, tenzij de organiserende vereniging in de uitnodiging een andere wijze van inschrijven omschrijft. Vermeld altijd het
licentienummer van de deelnemers. Alleen bij atleten die recent zijn aangemeld bij
de Atletiekunie en waarvan nog geen licentienummer bekend is, is het toegestaan
om ’in aanvraag’ o.i.d. te vermelden.

8.d Wijzigingen in de inschrijvingen bij de voorrondewedstrijden kunnen tot ‘s avonds
voor de wedstrijddag worden doorgegeven (exacte tijdstip door de organisatie te bepalen) Op de wedstrijddag zijn geen wijzigingen meer mogelijk.
8.e Wijzigingen in de inschrijvingen bij de finalewedstrijd moeten uiterlijk op de donderdag voor de wedstrijd in het bezit zijn van de organiserende vereniging. Dit voor controle van deelnamegerechtigheid. Daarna (ook op de wedstrijddag zelf), worden
geen wijzigingen meer geaccepteerd.
9.

Inschrijfgeld

9.a De hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de coördinatoren.
Voor 2016/2017 is dit € 3,50 per deelnemer per poulewedstrijd, en € 4,50 per deelnemer voor de finale.
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9.b Als een ingeschreven atleet niet deelneemt, zal geen terugbetaling van het inschrijfgeld plaatsvinden.
10. Organisatiekosten
De kosten voor de organisatie van een competitie- of finalewedstrijd zijn voor rekening van de organiserende vereniging.
11. Accommodatie en terreininrichting
11.a De organiserende vereniging draagt zorg voor een ruim parcours met vooral een
ruime start (bij voorkeur circa 25 meter breed) en over minimaal 100 meter een
langzame vernauwing. Met name een ruime start is essentieel, dit om de kans op
valpartijen bij de start te voorkomen.
Om een overzichtelijk en vlot wedstrijdverloop te waarborgen, met name bij de series waarbij over meer ronden wordt gelopen, liggen zowel de start als de finish buiten het doorlopende parcours.
11.b Het parcours is bij de voorwedstrijden bij voorkeur geheel op spikes te belopen. Bij
de finalewedstrijd moet het parcours geheel op spikes te belopen zijn. Kleine verharde gedeelten worden afgedekt, bijvoorbeeld met spikematten.
Indien het parcours bij de voorwedstrijden niet geschikt is om met spikes te belopen,
vermeldt de organiserende vereniging dat bij de aanvraag (4.a) en in de wedstrijdinformatie (6.d).
Een afwisselende ondergrond wordt aanbevolen.
Het parcours mag enkele smalle gedeelten bevatten, maar op het grootste deel van
het parcours dienen er mogelijkheden te zijn om elkaar te passeren.
Bij de wedstrijden in januari en februari kiest de organiserende vereniging een zodanig parcours dat verwacht mag worden dat dit onder normale winterse omstandigheden (sneeuw, bevroren ondergrond) beloopbaar is.
11.c In de nabijheid van de start- en finishlocatie is toiletgelegenheid beschikbaar.
Bij voorkeur is er in de buurt van de start-finishlocatie een schuilgelegenheid, dit
geldt in ieder geval bij de finale.
Er is voldoende parkeergelegenheid op loopafstand (max. 1 km).
12. Clubtenue en schoeisel
12.a De deelnemers dienen te starten in clubtenue.
Bij de voorrondewedstrijden wordt hier soepel mee omgegaan, d.w.z. in koude omstandigheden is het lopen in een trainingspak o.i.d. dan geen bezwaar.
Bij de finalewedstrijd, (wanneer er een ploegenklassement opgemaakt wordt), is het
lopen in clubtenue wel verplicht. Hieronder wordt verstaan de officiële clubkleding
inclusief logo. Een T-shirt in (ongeveer) de clubkleur wordt niet beschouwd als clubtenue. Er mag eventueel volstaan worden het dragen van alleen het verenigingsshirtje over een trainingspak heen. Ploegen waarvan deelnemers geen clubtenue
dragen worden uitgesloten van het ploegenklassement.
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Het voeren van reclame op de kleding, binnen de regels van de Atletiekunie, is toegestaan.
12.b Startnummers dienen zichtbaar op de borst bevestigd te worden, d.w.z. ongevouwen
en met 4 spelden op de hoeken. Het verkleinen van het startnummer en het wegvouwen van de sponsor is dus niet toegestaan.
Het gebruik van startnummerbanden is NIET toegestaan. Deelnemers met het startnummer aan een startnummerband kunnen niet van start gaan en worden niet in de
uitslag opgenomen.
12.c Het lopen op spikes is voor alle categorieën toegestaan.
13. Afgelasting
Indien een wedstrijd vanwege weers- of terreinomstandigheden moet worden afgelast, spant de organiserende vereniging zich in om, in overleg met de coördinator
van de poule, een vervangende wedstrijddatum vast te stellen.
14. Uitslagen en uitslagverwerking
14.a De organiserende vereniging stelt per categorie een individuele uitslag en een ploegenklassement op (zie 15.b). Wanneer er groepen tegelijkertijd lopen, dan moet de
uitslag altijd gescheiden op de uitslagenlijst worden vermeld.
14.b Voor de uitslagverwerking maakt de organiserende gebruik van een wedstrijdadministratieprogramma waarmee het volgende mogelijk is:
• verwerking inschrijvingen aan de hand van licentienummers
• de aankomstvolgorde die door jury aankomst is vastgesteld is leidend
• tijdregistratie volgens Wedstrijdreglement art 165.19.b en 165.24.e: afgerond op
volle seconden naar boven
• automatisch opstellen ploegenklassement (zie ook bijlage 2)
Het programma Wegwed voldoet in ieder geval aan deze voorwaarden.
Bij de finalewedstrijd is het gebruik van Wegwed verplicht.
14.c Wanneer een chipssysteem wordt gebruikt voor de finishregistratie, is er daarnaast
een handmatige’ jury aankomst die in ieder geval de volgorde van de eerst aankomenden vastlegt volgens art. 164.2 van het Wedstrijdreglement.
De kosten voor het chipssysteem komen voor rekening van de organiserende vereniging.
14.d Bij de finalewedstrijd is het gebruik van een chipsysteem verplicht.
Het is mogelijk om gebruik te maken van het Ipico-systeem van ET Utrecht:
http://www.etutrecht.nl/CHIP_Uitleg.htm. De coördinatoren vragen op het moment
van vaststellen van de datum een voorlopige reservering aan bij ET Utrecht. De organiserende vereniging maakt definitieve afspraken met ET Utrecht.
Het staat de organiserende vereniging vrij om gebruik te maken van een ander systeem.
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14.e Bij de finalewedstrijd zorgt de organiserende vereniging er voor dat de uitslagen vlot
worden verwerkt, bijvoorbeeld door meerdere computers te gebruiken, zodat de
prijsuitreiking vrij kort na afloop van een serie kan plaatsvinden.
14.f De uitslagen worden binnen 2 dagen na afloop van de wedstrijd verstuurd naar:
• de contactpersonen van alle deelnemende verenigingen;
• het bondsbureau;
• de coördinator van de poule;
• de beheerder van de website, per e-mail: tigch@ziggo.nl, die de uitslagen en
competitiestanden publiceert op www.atletiekcompetities.nl.
De uitslagen worden, t.b.v. het vlot kunnen opmaken van de klassementen, als volgt
naar de coördinator van de poule verzonden:
• Individuele uitslagen:
- in een excel-bestand;
- de uitslagen van alle series onder elkaar in één werkblad, in de volgorde
waarin de series zijn gelopen;
- In ieder geval de kolommen: plaats, naam, vereniging, tijd.
• Ploegenklassement: dit mag ook in andere bestandsformaten worden toegestuurd.
14.g Uiterlijk 7 dagen na de wedstrijddag kan men protest indienen over de uitslag bij de
wedstrijdleider van de organiserende vereniging. Blijft er een meningsverschil dan
kan dit schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen na de wedstrijddag bij de coördinator van de poule.
15. Puntentelling
15.a Individueel klassement.
Voor klassering dient men aan minstens twee wedstrijden te hebben deelgenomen
en in de uitslagen te zijn voorgekomen.
Na iedere wedstrijd krijgt de nummer één 1 punt, nummer twee 2 punten, nummer
drie 3 punten enz.
Voor de eindklassering worden de punten van de beste twee voorronderesultaten bij
elkaar opgeteld.
Indien in een poule een wedstrijd is afgelast en er dus slechts twee wedstrijden hebben plaatsgevonden, tellen in die poule voor de eindklassering de punten van het
beste voorronderesultaat.
15.b Ploegenklassement.
Voor klassering dient men als ploeg aan minimaal twee wedstrijden hebben deelgenomen en in de uitslagen te zijn voorgekomen. De punten van de drie hoogst geklasseerde deelnemers per categorie per vereniging worden per voorrondewedstrijd
bij elkaar opgeteld voor het ploegenklassement. Voor de eindklassering worden de
punten van de beste twee voorronderesultaten per ploeg bij elkaar opgeteld.
Vanwege het geringe deelnemersaantal wordt voor de A- en B-junioren een gecombineerd klassement opgemaakt. Hiertoe wordt, uitsluitend voor het opmaken van het
ploegenklassement, per wedstrijd een gecombineerde uitslag samengesteld voor
resp. de jongens AB en de meisjes AB. Let wel: Er is wel een afzonderlijk individueel
klassement voor de A- en B-junioren.
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15.c De coördinatoren stellen voor hun poule het eindklassement op.
16. Finaleplaatsing
16.a Individueel klassement:
Voor het individuele klassement plaatsen zich voor de finale 50% van het aantal
deelnemers in een poule dat zich geklasseerd heeft (afgerond naar boven). In afwijking hiervan plaatsen zich, bij zes of minder geklasseerde deelnemers, de volgende
aantallen voor de finale:
geklasseerde naar finale
deelnemers
1
1
2
2
3
3
4
3
5
4
6
4
Bij een gelijk aantal punten gaan beide deelnemers naar de finale.
16.b Ploegenklassement:
Naar de finale gaan per poule de volgende aantallen geklasseerde ploegen:
Geklasseerde ploegen
Naar de finale
1 ploeg
1 ploeg
2 en 3 ploegen
2 ploegen
4 ploegen
3 ploegen
5 en 6 ploegen
4 ploegen
7 en 8 ploegen
5 ploegen
9 en 10 ploegen
6 ploegen
meer dan 10 ploegen
7 ploegen
In een finaleploeg kunnen alleen deelnemers opgesteld worden die aan minstens
twee poulewedstrijden meegedaan hebben. Deelnemers die zich individueel hebben
geplaatst voor de finale, maken deel uit van de finaleploeg. Een finaleploeg kan ter
completering tot een totaal van 4 worden aangevuld met deelnemers, die wel aan
ten minste twee poulewedstrijden hebben deelgenomen maar die zich niet voor het
individuele klassement hebben geplaatst. Voor deze ploegen is een ploeggrootte
van 4 deelnemers het maximum. Het is echter wel mogelijk dat bijvoorbeeld 7 deelnemers van een vereniging in een categorie deelnemen die zich via het individueel
klassement plaatsen voor de finale. In dat geval is het niet meer mogelijk de ploeg
aan te vullen met deelnemers die zich niet individueel geplaatst hebben.
Per vereniging kan zich slechts één ploeg per categorie plaatsen voor de finale.
17. Kampioenschap
17.a Individueel
De eerst aankomende deelnemer in een finalewedstrijd krijgt de 1e prijs en is crosskampioen van de regio's 1 t/m 5. De als 2e aankomende deelnemer ontvangt de 2e
prijs enz. (zie 18.c)
17.b Ploegen
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In het ploegenklassement van de finalewedstrijd worden alleen ploegen opgenomen
die volgens art 16.b zijn geplaatst. Indien van een vereniging 3 of meer deelnemers
individueel zijn geplaatst voor de finale maar de ploeg niet, blijft deze vereniging in
de finale buiten het ploegenklassement.
De punten (zie 15.a) van de drie hoogst geklasseerde deelnemers per categorie en
vereniging worden bij elkaar opgeteld. De ploeg met het minst aantal punten krijgt de
1e prijs en is crosskampioen voor ploegen van de regio's 1 t/m 5. De ploeg met het
op een na minst aantal punten ontvangt de 2e prijs enz. (zie 18.d).
Als twee of meer ploegen met hetzelfde puntentotaal eindigen, wint de ploeg met de
best geplaatste derde atleet.
Voor de AB-junioren is er bij de finalewedstrijd een gecombineerd ploegenklassement (zie ook 15.b)
18. Prijzen en herinneringen
18.a De organiserende vereniging zorgt voor de prijzen en herinneringen en draagt de
kosten hiervan.
18.b In de voorronden en in de finale krijgt per wedstrijd iedere deelnemer een herinnering in de vorm van een vaantje.
18.c Prijzen in de finalewedstrijd voor het individueel klassement: 5 prijzen voor de nummers 1 t/m 5. De prijs voor het individueel klassement bestaat uit een beker.
18.d Prijzen in de finalewedstrijd voor het ploegenklassement
1 ploeg:
1 prijs
2 ploegen:
2 prijzen
3 of meer ploegen:
3 prijzen
De prijs voor het ploegenklassement bestaat uit een beker voor de vereniging.
19. Poule-indeling
Poule Noord
04162
04140
04160
04141
04121
04153
04127
04130
04163
04150
04165
04126
03134
03111
03123
01113

ARO'88
av Wieringermeer
DOKEV
Hera
Hollandia
Hylas
NOVA
SAV
TAS'82
av Texel
Sportlust
Noordkop
Trias
av Castricum
Lycurgus
av Edam

Obdam
Wieringerwerf
Anna Paulowna
Heerhugowaard
Hoorn
Alkmaar
Warmenhuizen
Grootebroek
Schagen
Den Burg
Julianadorp
Den Helder
Heiloo
Castricum
Krommenie
Edam
9

01124

Nea Volharding

Purmerend

Poule Midden
01101
01106
01107
01108
01110
01125
01136
01143
01144
01171
01149
01159
03117
03120
03147
03112
03132
03137
02116
02146
02133

AAC
Atos
AV'23
av Aalsmeer
Phanos
Startbaan
Waterland
Kombijsport
AKU
Feniks
Continental Sport
av Monnickendam
av Haarlem
kav Holland
Haarlemmermeer
DEM
Suomi
Zaanland
GAC
Zuidwal
Tempo

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Aalsmeer
Amsterdam
Amstelveen
Landsmeer
Badhoevedorp
Uithoorn
Amsterdam
Amsterdam
Monnickendam
Haarlem
Haarlem
Hoofddorp
Beverwijk
Velsen
Zaandam
Hilversum
Huizen
Bussum

Poule Zuid
02103
02114
02122
02439
02131
02109
02152
02167
05157
05128
05115
05118
05154
05119
05138
05148
05168
05427

Altis
Almere’81
Spirit
av Nijkerk
Pijnenburg
BAV
Triathlon
av Zeewolde
Clytoneus
Phoenix
Fit
Hellas
OSM'75
U-Track
Statina
Atverni
ATHLOI
VAV

Amersfoort
Almere
Lelystad
Nijkerk
Soest
Baarn
Amersfoort
Zeewolde
Woerden
Utrecht
Zeist
Utrecht
Maarssen
Utrecht
Culemborg
Nieuwegein
Harmelen
Veenendaal
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Bijlage 1 - Enkele tips voor de wedstrijdorganisatie
Wedstrijdadministratieprogramma
Gebruik een programma waarmee in ieder geval het volgende mogelijk is:
• verwerking inschrijvingen aan de hand van licentienummers
• tijdregistratie in hele seconden
• de aankomstvolgorde is leidend (d.w.z. de volgorde wordt niet beïnvloed door het afronden en op hele decimalen vermelden van de tijden)
• automatisch opstellen ploegenklassement
Wegwed voldoet in ieder geval aan deze voorwaarden. Bij de finale is het gebruik van
Wegwed verplicht, om een vlotte verwerking van de uitslagen te waarborgen.
Bij gebruik van een chipsysteem is het aan te bevelen dat het mogelijk is om de resultaten
automatisch in te lezen in het programma.
Bij een finalewedstrijd dienen de uitslagen snel na afloop van een serie beschikbaar te
kunnen zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van meerdere computers.
inschrijvingen
Verwerk de inschrijvingen zoveel mogelijk aan de hand van de licentienummers van de
atleten. Dit zorgt er voor dat de schrijfwijze van de atleten bij alle wedstrijden identiek is.
Hierdoor kunnen er bij het samenstellen van de klassementen geen fouten optreden als
gevolg van verschillen in schrijfwijze van namen. Dit betekent dat de naam dient te worden aangehouden die verschijnt na het invoeren van het licentienummer en niet wordt
gecorrigeerd met de door de inschrijver opgegeven schrijfwijze.
Finishregistratie
De juiste aankomstvolgorde is het belangrijkste. Zorg dus voor een goede registratie hiervan.
Indien je de volgorde met de hand registreert, maak dan een lange fuik en zorg dat er aan
het eind van de fuik 2 duo’s staan die de startnummers noteren. Je hebt dan altijd een
backup bij vergissingen.
Indien je gebruik maakt van een chipsysteem, zorg dan ook voor registratie van de aankomstvolgorde met de hand, zeker bij het voorste deel van iedere serie. Vooral bij chips
aan de schoen is er een vrij grote marge, omdat de schoen met chip bij het passeren van
de finish aan de voorste of achterste voet kan zitten. De door de jury aankomst geregistreerde volgorde is dan leidend. Zie ook W.R. art 164.2.
Registreer en publiceer de tijden zoals het volgens het Wedstrijdreglement is vereist voor
een cross: afgerond op hele seconden naar boven.
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Bijlage 2 - Ploegenklassement in Wegwed
In Wegwed kan, naast de individuele uitslag, ook het ploegenklassement worden berekend. Dit klassement per wedstrijd kan de competitiecoördinator gebruiken voor het opmaken van het totaal-ploegenklassement over de drie poulewedstrijden.
Bij de finale wordt op het ploegenklassement vastgesteld t.b.v. de prijsuitreiking.
Inrichting Wegwed
Om het ploegenklassement te kunnen berekenen moet Wegwed op de juiste manier worden ingericht.
Maak achtereenvolgens deze keuzes:
Evenement
Gegevens
Nummers
Teamloop
Naam:
Wijzig ‘ Bedrijvenloop’ in ‘Ploegenklassement’
Teamgrootte:
Vul in: 3
Eenheid:
Kies: Plaatsen
Gebruik Teamnummers: haal vinkje weg
Voor A- en B-junioren wordt een gecombineerd ploegenklassement opgesteld. Dit kan
handmatig worden berekend, maar het is ook mogelijk om het via Wegwed te doen. Voer
dan bij ‘Onderdelen’ in bijv.: ‘Jongens jun AB’ en Meisjes jun AB’ . Vervolgens binnen een
onderdeel de afzonderlijke ‘Categorieën’, bijv.: ‘ Jongens A’ en ‘Jongens jun B’.
Uitslag
Na invoer van de individuele prestaties:
Kies bij: ‘Uitslag’: Soort: ‘Teamloop’
Je kunt hierna op de gebruikelijke wijze de uitslag afdrukken en/of opslaan.
Bij de poulewedstrijden is het niet nodig het volledige ploegenklassement te publiceren.
Het is voldoende het klassement (d.w.z. een overzicht van de ploegen en punten) toe te
sturen aan de competitiecoördinator.
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