Clubkampioenschappen AV Scheldesport nieuwe stijl

De clubkampioenschappen zijn afgelopen jaren steeds minder bezet. Voorstellen tot wijziging zijn
telkens bestudeerd en afgewezen binnen de TZ. Dit betrof vaak deelname aan individuele nummers
toe te staan door zowel wedstrijdlicentie atleten als recreatieve atleten. Ook de discussie van
meerkamp afschaffen is herhaalde malen gepasseerd.
TZ wil graag voor 2018 de volgende wijziging doorvoeren en deze eind 2018 evalueren:
1. We houden vast aan clubkampioen meerkamp (conform wedstrijdreglement) voor alle
wedstrijdlicentie atleten. Voor de pupillen breiden we het pakket uit met vortex als
alternatief voor balwerpen,
2. TZ wijst een aantal wedstrijden aan per jaar waarop al resultaat gehaald kan worden voor het
clubkampioenschap,
3. Op 22 september organiseren we als finale dag nog enkele onderdelen waarop alsnog
punten gehaald kunnen worden, in principe zijn dit de onderdelen die het minst zijn
georganiseerd op de meetellende voorgaande wedstrijden (ter beoordeling aan TZ),
4. Het beste resultaat per onderdeel telt voor het kampioenschap en degene met de meeste
punten wint (ongeacht het aantal gedane onderdelen),
5. We houden een clubkampioenschap voor recreanten lopers over meerdere afstanden over
meerdere dagen, zijnde 19, 20 en 22 september 2018
6. Het is aan TZ om voor de recreanten een scheiding te maken tussen Heren/Dames en
Masters zoals bij de wedstrijdlicentiegerechtigde atleten.
7. Het Master kampioenschap wordt via age-grading beslist. Er is geen leeftijdsindeling
daardoor.
8. De VB-atleten houden een kampioenschap op 22 september in de vorm van een meerkamp
voor de 4 categorieën.
9. Er kan maar aan 1 clubkampioenschap worden deelgenomen. Wedstrijd atleten nemen
automatisch deel aan de meerkamp, tenzij ze inschrijven voor het recreanten
kampioenschap dan vervalt de deelname aan de meerkamp

Wedstrijden in 2018:
24 maart 2018
12 mei 2018
21 mei 2018
12 juni-2018
23 juni 2018
1 sept 2018
4 sept 2018
19 sept2018
20 sept 2018
22 sept 2018

Blokmeerkampen SPADO, Bergen op Zoom
ZK pupillen, Terneuzen
Pinksterwedstrijden RKHAV, Hulst
avondwedstrijd, Terneuzen
ZK jun/sen/mas, Oostburg
Mastertrophy AVSS
avondwedstrijd AVSS
100m en 3000/5000m
400m
Clubkampioenschap finaledag AVSS
incl. 1500m recreanten

pupillen, D/C/B jun.
pupillen
alle categorieën
alle categorieën
alle categorieën excl. Pupillen
Masters
alle categorieën
recreanten
recreanten en vanaf B jun. t/m Mast.
alle categorieën

