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Reglement Interregio-Jeugdcup wedstrijden 
 
Deze bundel bevat de gemeenschappelijke kenmerken van het criterium. Deze moeten een 
zekere eenvormigheid ten goede komen, hoewel de clubs de mogelijkheid hebben om 
eigen accenten te leggen. De atleet en de samenwerking tussen de clubs staan voorop in 
dit project.  
Om iedereen de kans te geven zijn volgende wedstrijden optimaal voor te bereiden en 
misverstanden over de opmaak van het klassement te vermijden, zijn hierbij het reglement 
en de meetellende proeven opgenomen. 
 

1) Wedstrijddata 
De wedstrijden die kaderen in de Interregio-Jeugdcup zullen plaatsvinden op : 
 Zaterdag 06/04/2019 DEIN jeugdmeerkamp 
 Zaterdag 20/04/2019 ACME jeugdmeeting 
 Zaterdag     11/05/2019 HALE jeugdmeeting 
 Zaterdag 08/06/2019 RIEM jeugdmeeting 
 Zondag 23/06/2019 ASVO jeugdmeeting 
               Zaterdag     17/08/2019       RCG                jeugdmeeting 
               Zondag 01/09/2019 KAAG jeugdmeeting 
 

2) Toegangsgeld 
  Ieder club kan zelf bepalen als ze toegangsgeld vragen of niet. Daar waar toegangsgeld  
  wordt gevraagd bedraagt dat 3 euro. 

 
3) Inschrijving 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 4 per atleet en per wedstrijd, ongeacht het aantal 
nummers waaraan men deelneemt. Dit geldt voor elke wedstrijd van het criterium en voor 
elke deelnemer die aan een criteriumwedstrijd deelneemt, ongeacht zijn club. 
 

4) Aandenken 
De jeugdatleet staat centraal. Als zij/hij iets gepresteerd heeft, mag zij/hij beloond worden. 
Iedere deelnemer ontvangt dan ook een beloning. In elke wedstrijd zal een geschenk 
voorzien worden.  Als een atleet vier keer heeft deelgenomen ontvangt deze een 
geschenk.  Keuze geschenk : max. kostprijs 5 EUR.  Het geschenk wordt gekozen door 
RCG. Er wordt een oplijsting gemaakt van het gegeven geschenk zodat er door de jaren 
een afwisseling wordt gegarandeerd. 
De lijst van de rechthebbenden van deze geschenken zal door RCG bijgehouden en 
verwerkt worden. Er wordt geen aparte lijst opgemaakt, maar één algemene lijst met de 
uitslagen en standen. 
De template van ACME zal gebruikt worden voor de verwerking/visualisatie van de 
resultaten. 
Het aandenken wordt in Gent op de laatste wedstrijd over de clubs verdeeld. Iedere club 
neemt de verdeling naar de eigen atleten op zich.  
 

5) Plaatselijk organisatie 
Hiermee bedoelen we de organisatie van de meeting op de dag zelf. Deze wordt volledig 
overgelaten aan de organiserende club. De clubs hebben hun eigen mensen en hun eigen 
manier van werken. Enkel wat afgesproken is binnen het kader van het criterium, is 
gemeenschappelijk. 
Voor het verwerken van de resultaten is het VAL-programma vereist op elke meeting. 
Dus ook op een niet-meerkamp meeting is dit vereist, zodat bij de uitslagen de 
overeenkomstige punten vermeld kunnen worden. Zo kunnen de punten van alle 
disciplines  opgeteld worden. 
Het VAL-programma corrigeert punten automatisch voor HT-tijden zodat deze vergelijkbaar 
zijn met ET-tijden. Bij discussie ligt de eindbeslissing bij de organiserende club.  
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De opbrengsten van de meeting zijn integraal ten voordele van de organiserende club. De 
kosten belopen dus enkel de vaste inbreng in het criterium en de organisatiekosten van de 
dag zelf.  
 

6) Trofee voor de Interregio-Jeugdkampioen 
Alle prestaties die geleverd worden binnen het criterium, worden gequoteerd met punten 
(zie uitslagen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de “VAL puntentabel jeugd” welke ook 
verwerkt zit in het programma van de VAL. 

 Voor het bepalen van de Interregio-Jeugdkampioen worden per atleet en per meeting alle 
punten opgeteld van geprogrammeerde disciplines  (voor de meerkamp in Deinze tellen 
enkel de punten van de in het reglement  vermelde proeven). 

 Concreet betekent dit dat de deelnemende atleten punten krijgen voor evenredig verdeelde 
loopnummers, sprintnummers en kampnummers. 
 

In principe kunnen de atleetjes in elke meeting aan alle nummers meedoen. Het 
programma werd met die bedoeling opgesteld. 
 
Op de laatste meeting worden de Interregio-Jeugdkampioenen bekend gemaakt. Winnaars 
worden de atleten met de hoogste score voor de som van de 5 beste van de punten van de 
7 meetings samen. Er wordt een winnaar aangeduid per geslacht en per categorie.  Uit 
kostprijs overwegingen wordt dit beperkt tot de eerste 10 van elke categorie. Hierbij wordt 
voorgesteld dat de prijs van dit geschenk ongeveer 10 € bedraagt. De eerste van elke 
categorie krijgt een medaille. 
Er dient aan minimum 4 wedstrijden deelgenomen te worden om op het podium te geraken. 
Na elke meeting wordt de rangschikking opgemaakt. Dit klassement wordt bijgehouden 
door HALE. De tussenstanden worden doorgemaild naar de 6 andere deelnemende clubs 
en gepubliceerd op de website van HALE.  Zo kan elke club deze controleren en 
bekendmaken. 
 

7) Aanpassing reglement kampnummers 

 Aantal pogingen voor alle kampnummers  
 aantal deelnemers: tot 25 dlnrs = 3 pogingen ; >25 dlnrs = 2 pogingen 

o behalve voor hockey waar 35 deelnemers als basis kan genomen worden 
o hoogspringen : ook hier  slechts 2 pogingen per hoogte indien >25 dlnrs 

 Hoogspringen benjamins (meisjes en jongens) :  
o Aanvangshoogte: 85 cm aanvang, per 5cm stijgen tot 1m10, dan per 3 cm. 

 Hoogspringen pupillen (meisjes) :  
o Aanvangshoogte: 90 cm aanvang, per 5cm stijgen tot 1m25, dan per 3 cm. 

 Hoogspringen pupillen (jongens) :  
o Aanvangshoogte: 95 cm aanvang, per 5cm stijgen tot 1m30, dan per 3 cm. 

 Hoogspringen miniemen (meisjes) :  
o Aanvangshoogte: 100 cm aanvang, per 5cm stijgen tot 1m35, dan per 3 cm. 

 Hoogspringen miniemen (jongens) :  
o Aanvangshoogte: 105 cm aanvang, per 5cm stijgen tot 1m40, dan per 3 cm. 

 

Moet op wedstrijdblad aangekondigd worden. Informatie ter beschikking stellen aan de 
juryleden en de scheidsrechter. Gevraagd zal worden om de atleten in een rij in de 
startvolgorde op te stellen om maximale tijdswinst te halen. 
Het inspringen en inwerpen start 15’ minuten voor de aanvang van de officiële 
uurrooster. De jury leden maken de rij en laten één per één inspringen of inwerpen. 
Dit moet ook duidelijk gemaakt worden aan de juryleden en aan de begeleiders. 
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8) 2000m estafette  

Deze 2000m ( wedstrijd DEIN niet) wordt onder estafettevorm gelopen door de atleetjes, 
na het officiële einde van de meeting en in afwachting van het bekendmaken van de 
uitslagen. Concreet lopen 10 atleetjes elk 200m in deze volgorde en samenstelling: 3 
ben meisjes of jongens, 3 pup meisjes of jongens en 4 min meisjes of jongens. Bij 
een tekort aan atleten mag men een jongere atleet in een hogere rang opstellen; bv. een 
extra benjamin opstellen i.p.v een pupil. Indien de samenstelling en/of de volgorde van de 
estafetteploeg niet reglementair is, kan de club niet in aanmerking komen voor de 
overwinning. 
Er dienen GEEN lijsten meer te worden binnengebracht op het secretariaat. 
Onmiddellijk na de estafette ontvangt de winnende club de grote wisselbeker. 
Op de laatste meeting wordt deze wisselbeker aan de winnende ploeg meegegeven en 
deze blijft in clubbezit tot de eerste wedstrijd van de volgende Interregio-Jeugdcup in 2019.  
Elke club mag meerdere ploegen opstellen. Bij een tekort aan atleten mag de ploeg 
aangevuld worden met atleten van de andere deelnemende clubs, waardoor dus een 
gemengde ploeg ontstaat. De wisselbeker kan echter nooit in handen komen van een 
samengestelde ploeg die niet tot de 7 deelnemende clubs behoort. 
De organiserende club voorziet in een verantwoordelijke op de twee aflossingspunten.  
Gezien de afwezigheid van juryleden op het einde van de meeting zorgt de organiserende 
club voor de eindstand  en de bekeruitreiking van de Gouden 2000. 
 

9) Programma IR- cup 2019 (enkel de nummers die meetellen voor het klassement 
 

  JONGENS  MEISJES 
 

Deinze (za 06/04/2019) – jeugdmeerkamp    

 BEN 600 ver kogel  60 600 ver 

 PUP 1000 ver hockey  1000 ver hockey 

 MIN 80  1000 ver  80  1000 ver 
 

Maldegem (za 20/04/19) – jeugdmeeting    

 BEN 60 hoog hockey  60 hockey kogel 

 PUP 60 ver kogel  60 hoog hockey 

 MIN 300 ver discus  300 ver discus 
 

Aalter (za 11/05/19) – jeugdmeeting    

 BEN 60 ver kogel  600 ver kogel 

 PUP 60 1000 discus  60 1000 discus 

 MIN   1000 hoog speer     1000 hoog speer 
 

Rieme (za 08/06/19) – jeugdmeeting    

 BEN 60 600 hockey  60 600 hoog 

 PUP 60H hoog hockey  60H ver kogel 

 MIN 80H 150 kogel  80H 150 kogel 
 

Oudenaarde (zo 23/06/19) – jeugdmeeting    

 BEN 600 ver hockey  600 ver hockey 

 PUP 1000 hoog kogel  1000 hoog kogel 

 MIN 80 ver speer  80 ver speer 
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Racing Gent (za 17/08/19) – jeugdmeeting    

 BEN 60 kogel hockey  60 kogel hockey 

 PUP 60H hoog hockey  60H hoog hockey 

 MIN 80H 300 discus  60H 300 Discus 

 
Gent (zo 01/09/19) – jeugdmeeting 

   
 

 BEN 60 hoog kogel  60 hoog kogel 

 PUP 60 ver discus  60 ver discus 

 MIN 80 150H kogel  60 150H kogel 

+ telkens : estafette 10×200 (3 ben m/j +3 pup m/j + 4 min m/j) uitgezonderd Deinze 
 

10) Financiën  

De aandenkens en prijzen zijn uiteraard niet gratis. Hiervoor dient een financiering 
gevonden te worden. Alle clubs worden op gelijke voet behandeld, wat betekent dat 
iedereen evenveel bijdraagt tot het criterium, ongeacht het aantal aanwezige atleten van 
iedere club op de diverse criteriumwedstrijden. Vooraf wordt een schatting gemaakt van de 
voorziene kosten. De kosten worden gedeeld door de criteriumpartijen. Deze inbreng 
bedraagt dit jaar 150 € per club. We beschikken momenteel over een reserve van      
973,98 €. Het uitgangspunt is een éénmalige bijdrage. De financiering van het ganse 
criterium moet rond zijn vóór eind februari 2019. Het is niet de bedoeling de clubs voor 
onvoorziene uitgaven te plaatsen tijdens de duur van het criterium. De clubs verbinden zich 
ertoe dat de volledige pot gespendeerd wordt ten voordele van de jeugdatleten. 
Voorstel: graag bijdrage vóór 31/01/2019  storten op rekeningnummer :  
IBAN : BE09 0689 3081 5057 
 
 

11) Evaluatie  

Verbeteringen aan het reglement zijn mogelijk mits samenspraak tussen de organiserende 
clubs. De wijzigingen zullen nadien gepubliceerd worden. 
Evaluatie IR Reglement : oktober 2019. 
 
 

12) Contacten: 
 
KAAG Sofie Timmermans – sofie.timmermans@fulladsl.be  
             Bielen - a.bielen@telenet.be 
   
ACME   Tom Dupan –  tom.dupan@skynet.be  
 
ASVO Frank Bastil –  frank.bastil@gmail.com  
   
DEIN Johan Van Gansbeke – van.gansbeke.jo@telenet.be  
              Patrick Vermeulen – vermeulen.patje@gmail.com  
 
RIEM Mario Wouters – mariowauters@telenet.be  
               
HALE Davy Acke – davy@halestra.be 

                 Johny Van den Berghe - familie.vandenberghe@telenet.be 
   

RCG     Natascha Dupre – taskedup@hotmail.com 
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13) Toegevoegd :  
 
Lijst met de beurtrol van de clubs. 
 
Jaar Resultaten Lijst Rechthebbenden + Geschenk 

2018 KAAG DEIN 

2019 HALE RCG 

2020 DEIN ASVO 

2021 RCG RIEM 

2022 ASVO ACME 

2023 RIEM KAAG 

2024 ACME HALE 

 
Oplijsting geschenken. 
 

Jaar Podium Budget Podium 4+ Deelnames Budget 4+ Deelnames 

2012   --   max. 3 Euro 

2013   --   max .3 Euro 

2014   --   max. 3 Euro 

2015   --   max .3 Euro 

2016 Fleecedeken --   max. 3 Euro 

2017 Sporthanddoek -- Drinkbus max .3 Euro 

2018 

B=Rugzak & 
ontbijtset 
P= idem & 

badmintonset 
M= klokradio 

max. 10 Euro 
Zwemzak en 

trekbal 

 
 
max. 5 Euro 

 
 

 
 
Het bestuur 


