e

7 Oost-West Cup
een samenwerking tussen FLAC, HALE en DEIN

Wedstrijden en data:

zo 20 mei 2012: Memorial Leon Denys, Izegem
za 11 augustus 2012: Botha Meeting, Aalter
za 25 augustus 2012: Memorial Jimmy Bouvijn, Deinze
Voor meer info, contacteer:
Krist Hoet
Tel: 0486/62.34.83 | Email: krist.hoet@skynet.be | Website: www.flac.be

Davy Acke
Tel: 0497/54.30.95 | Email: davy@halestra.be | Website: www.halestra.be

Sylvain Wieme
Tel: 09/386.99.55 | Email: sylvain.wieme@skynet.be | Website: www.acdeinze.be

Programma’s te vinden op de respectievelijke sites

Sponsors:
FLAC

HALE

DEIN

Geert en Nadia Dewitte Debonné

Flyer 7e Oost-West Cup, een samenwerking tussen FLAC, HALE en DEIN

Reglement:
De wedstrijden die in aanmerking komen voor de Oost-West Cup zijn voor FLAC op 20/5,
voor HALE op 11/8 en voor DEIN op 25/8.
De proeven bij Jun/Sen/Mas worden opgesplitst in 4 eindklassementen, dames en heren
afzonderlijk: de korte loopnummers (100m, 200m, 300m, 400mH), de lange loopnummers
(800m, 1000m, 3000m, 5000m), de springnummers (hoog, ver) en de werpnummers
(discus, hamer, kogel, speer).
De categorieën Jun, Sen en Mas worden samengenomen in de eindklassementen.
Bij de Jun/Sen/Mas zijn er 10 geldprijzen per eindklassement als volgt verdeeld: 1. €60; 2.
€40; 3-4. €30; 5-7. €20; 8-10. €10.
De proeven bij Cad/Schol worden eveneens opgesplitst in 4 eindklassementen, meisjes en
jongens afzonderlijk: de korte loopnummers (100m, 300m, 300 of 400mH), de lange
loopnummers (800m, 1000m), de springnummers (hoog, ver) en de werpnummers (discus,
kogel, speer).
De categorieën Cad en Schol worden samengenomen in de eindklassementen.
Bij de Cad/Schol zijn er 15 geldprijzen per eindklassement als volgt verdeeld: 1. €30; 2-5. €20;
6-15. €10. Bij 15 of minder atleten, heeft iedereen een geldprijs. Als er méér dan 15 atleten in
aanmerking komen voor het eindklassement, geldt als extra regel: de eerste 5 Cadetten en
de eerste 5 Scholieren krijgen een geldprijs, samen met de volgende 5 Cad en/of Schol in het
eindklassement.
De atleet moet binnen één eindklassement op elke meeting een prestatie neerzetten om
voor een geldprijs in aanmerking te komen. Per meeting telt de beste prestatie mee in het
eindklassement. De 3 resultaten samen bepalen de totaalscore van de atleet in het
eindklassement.
De atleet kan in aanmerking komen voor meerdere eindklassementen, mits hij/zij binnen
die eindklassementen op elke meeting een prestatie neerzet.
Het klassement wordt opgemaakt volgens de Hongaarse tabel. Bij kampnummers wordt
geen rekening gehouden met verschil in gewicht. Aangezien er geen Hongaarse tabel
bestaat voor de 300mH (zie Cadetten), wordt hierbij uitgegaan van de 400mH tabel, na
berekening van de tijden door extrapolatie.
Bij een ex-aequo tussen 2 atleten, worden de geldprijzen samengeteld, en krijgen de
atleten elk de helft. En analoge procedure wordt toegepast als er meerdere atleten een
gelijk puntenaantal hebben.
De geldprijzen worden uitbetaald te Deinze na de wedstrijd.
Bij eventuele discussie ligt de eindbeslissing bij de 3 organiserende clubs.
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