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1. Het Limburgs Cross Criterium (LCC) heeft volgende leden in alfabetische volgorde. 

ACA (ALKEN), AC GENK (GENK), ADD (Tongeren), ATLA (Lanaken), BREE AC (Bree), DALO 

(Lommel), MACD (Dilsen), SACN (Neerpelt) en TACT (Sint-Truiden). 

2. Bij zware inbreuken tegen de reglementen, kan bij twee derde meerderheid (6 stemmen) beslist 

worden om een bepaalde club te schrappen. 

3. Om als nieuwe club toe te treden tot het LCC moet een eenmalige toetredingsvergoeding betaald 

worden van 400 euro op LCC rekening BE63 0358 3658 2908 

4. Het organisatie recht voor een LCC wedstrijd bedraagt 700 euro.  Dit moet voor 30 oktober 2022 

gestort worden op LCC rekening BE63 0358 3658 2908. 

5. De organiserende club verklaart zich bereid de inschrijvings- en toegangsgelden te hanteren, die door 

het LCC vastgelegd zijn.  Zowel het inschrijvings- als toegangsgeld is vastgelegd op 4 euro. 

6. De organisator maakt gebruik van atletiek.nu en werkt met verplichte voorinschrijving. 

7. De organisator voorziet de mogelijkheid van aanmelden atleten in atletiek.nu en afficheert dit 

duidelijk bij de ingang(en).  Het is immers belangrijk voor een correcte uitslagen verwerking dat alle 

aanwezige atleten aangemeld zijn. 

Vermeld de plaats van inschrijven onder de wedstrijd omschrijving in atletiek.nu 

8. Benjamins – pupillen en miniemen lopen per geboortejaar.  De jongste atleten worden ondergebracht 

in de categorie “ … 1e jongens (meisjes)” 

9. Om een onderscheid te kunnen maken tussen masters 50+ en masters 60+ moet er voor beiden een 

apart klassement aangemaakt worden in atletiek.nu.   

10. Het LCC stelt twee scanners ter beschikking voor een vlotte uitslagen verwerking.  Deze zijn 

eigendom van het LCC en PC atletiek Limburg.  De organisator zal de scanners als een goede 

huisvader beheren en mogen enkel gebruikt worden voor aankomst registratie tijdens een veldloop.  

De organiserende vereniging moet ervoor zorgen dat de scanners aanwezig zijn. 

11. Het gebruik van de scanners voor andere toepassingen of andere wedstrijden, kan enkel mits 

schriftelijke goedkeuring van het LCC of PC. 

12. Na het seizoen worden de scanners beheerd door F. Geukens 
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13. De organisator stuurt op de wedstrijddag de atletiek.nu uitslag en inschrijvingslijst kan – ben in excel 

format door naar de verwerking LCC resultaten (Johny Albert jonny.albert@telenet.be). 

De noodzakelijke informatie en het formaat waarin de uitslag doorgestuurd moet worden, staat 

beneden beschreven. 

14. Indien door overmacht een wedstrijd niet georganiseerd kan worden, wordt 425 euro terug gestort op 

de rekening van de organiserende club. 

15. Kosten voor speaker en eventueel SABAM worden gedragen door de organiserende club. 

16. De organisator voorziet een lunchpakket of gelijkaardig voor de juryleden. 

17. De organiserende club verklaart zich bereid om promotie te voeren voor de sponsoren van het LCC 

criterium. 

18. Elke organisatie dient zich aan de officiële reglementen “VAL” betreffende veldloop te houden, zie  

http://www.atletiek.be/admin/storage/main/reglement-veldlopen-2022-2023.pdf 

19. De clubs verwittigen hun aangesloten atleten, die in aanmerking komen voor de prijsuitreiking.  Er 

wordt aan herinnerd dat geldprijzen enkel uitgereikt worden aan atleten, die aanwezig zijn. 

Het aandenken voor het minimum aantal deelnames, kan aan een clubvertegenwoordiger bezorgd 

worden. 

20. Om een vlotte en gelijkmatige verdeling van de taken tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking mogelijk te 

maken, voorziet elke deelnemende club aan het LCC twee vertegenwoordigers. Deze moeten 

aanwezig zijn ten laatste 1 uur voor de officiële start van de prijsuitreiking en blijven tot de zaal 

opgeruimd is. 

Het niet ter beschikking stellen van een vertegenwoordiger heeft een boete van 100€/persoon voor de 

betrokken club tot gevolg. 

21. Indien ten gevolge van onverwachte omstandigheden  (slecht weer of dergelijke..) de veldloop niet 

kan doorgaan wordt gevraagd om dit zo snel mogelijk te melden aan  

 de provinciaal aanduider 

 alle Limburgse atletiek clubs en de DCLA kern van Halen 

 de pers 
 

Doorsturen uitslag voor verwerking LCC tussenstand 

 Maak per categorie - geslacht een uitslag in atletiek.nu 

 Download de uitslag naar excel in atletiek.nu.  Dit levert een excel file zoals hier beneden 

 
 Wis alle kolommen behalve deze gemarkeerd in Geel 

 Kopieer de overgebleven 9 kolommen per categorie – geslacht in één excel bestand.   

 Uiteindelijk bekom je één excel bestand met 9 kolommen, die alle categorien van kangoeroe meisjes 

tem masters mannen bevat.  Dit excel bestand wordt doorgestuurd voor de verwerking van de 

tussenstand. 
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HISTORIEK 

2019-2020  Layout aangepast 

 Financiële verplichtingen opgenomen in reglement 

2020-2021 Verplichting om lunchpakket te voorzien voor juryleden 

2021-2022  Aanpassingen in functie van atletiek.nu 

 Afspraken omtrent gemeenschappelijke scanners. 

2022-2023  Organisatie recht verhoogd naar 700 euro. 

 Inschrijvings- toegangsgeld verhoogd naar 4 euro. 

 Richtlijnen ivm opsplitsen jeugd per geboortejaar en masters 50+ en masters 60+ 

 Verplicht maken van aanmelden 

 Richtlijnen ivm opmaak file voor verwerking LCC tussenstand 

  

  

 


