Zondag 6 april 2014: SACN - Neerpelt - 14u
Zaterdag 10 mei 2014: DALO - Lommel - 14u
Zaterdag 17 mei 2014: TACT - St.-Truiden - 14u
Zaterdag 24 mei 2014: ATLA – Lanaken – 14u
Zaterdag 31 mei 2014: ADD – Diepenbeek – 14u
Zondag 15 juni 2014: AVT – Hechtel – 14u
Zondag 24 augustus 2014: GENK – Genk – 14u
Zaterdag 30 augustus 2014: LOOISE – Tessenderlo – 14u
Zaterdag 6 september 2014: BREE – Bree – 14u
Zaterdag 27 september 2014: ACA – Alken – 13u30

Inschrijven uiterlijk 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd . Bij een laattijdige inschrijving
mag men niet meer mee doen aan de eerste proef. Het provinciaal Comité zal toezicht houden op
deze regel. Clubs die zich niet aan deze regel houden, worden volgend seizoen niet meer
toegelaten tot de OLimPiC. Het PC stelt de inschrijvingskaartjes ter beschikking.
Hoogspringen: 3 pogingen. De organiserende club bepaalt de beginhoogtes. Deze worden in het
begin van de wedstrijd tijdig meegedeeld.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 3 euro.
Individueel klassement:.
1. Er wordt een individueel klassement opgemaakt voor zes categorieën: benjamins jongens,
benjamins meisjes, pupillen jongens, pupillen meisjes, miniemen jongens, miniemen meisjes.
2. Er zijn 10 OLimPiC meerkampen. Om in aanmerking te komen voor de prijsuitreiking moet
men minstens aan 6 OLimPiC meerkampen deelnemen. Vanaf de 7de deelname krijgt de atleet
300 bonuspunten per deelname. Voor deelname aan het PK meerkampen krijgt de atleet ook 300
bonuspunten. Ook als men geen volledige meerkamp doet, komt men in aanmerking. Het

eindtotaal wordt bekomen door de zes beste meerkampen en eventuele bonuspunten samen te
tellen. De eerste 15 aangesloten atleten per categorie komen in aanmerking voor de
prijsuitreiking. Op de prijsuitreiking kunnen we dus maximaal 90 atleten begroeten. Bij een
gelijke stand heeft de atleet met de meeste meerkampen voorrang. Indien er dan nog steeds een
gelijkheid blijft bestaan, telt de laatste onderlinge confrontatie van de betrokken atleten Wanneer
er in een bepaalde categorie geen 15 atleten zijn, die aan tenminste zes wedstrijden
deelgenomen hebben, komen atleten met vijf wedstrijden ook in aanmerking. We zullen altijd 15
atleten selecteren.
Bijvoorbeeld: Bij de ben meisjes zijn 12 atleten die 6 wedstrijden hebben gedaan. De 3 eerste
atleten met 5 wedstrijden komen dan ook in aanmerking voor de prijsuitreiking. Let wel, de 12
atleten met 6 wedstrijden, worden dan ook de 12 eerste in de rangschikking voor de
prijsuitreiking. De drie atleten met 5 wedstrijden komen dan in aanmerking voor plaats 13, 14 en
15. Zelfs indien de eerste atleet met 5wedstrijden, meer punten heeft dan één of meerdere
atleten, die aan minimum zes wedstrijden deelgenomen heeft, komt die pas op plaats 13 in de
rangschikking voor de prijsuitreiking. Het zijn altijd de atleten met minimum 6 wedstrijden die
eerst in aanmerking komen.
3. Atleten die niet zijn aangesloten, moeten vanaf de derde wedstrijd aansluiten bij een club,
willen zij in aanmerking komen voor de prijsuitreiking. Niet aangeslotenen komen dus niet in
aanmerking voor de prijsuitreiking.
4. Iedere atleet wordt persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
5. Enkel de tussenstand opgemaakt door het PC, is bindend.

Om aanspraak te maken op zijn of haar prijs, moet men aanwezig zijn op de prijsuitreiking. Deze
heeft plaats vrijdag 10 oktober 2014 om 20u in het Poorthuis te Peer
Dit verslag werd opgesteld tijdens de PC vergadering van maart 2014.
Verantwoordelijke PC Limburg OLimPiC: Schollen Anja
anjaschollen@hotmail.be

