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10e Oost-West Cup 
een samenwerking tussen AVMO, OB, HALE en DEIN  

 
 
Wedstrijden en data: 

 

ma 6 april 2015: Openingsmeeting, Tielt 
 

vr 1 mei 2015: Julien Saelens Meeting, Brugge 
 

zo 9 augustus 2015: Botha Meeting, Aalter 
 

za 22 augustus 2015: Memorial Jimmy Bouvijn, Deinze 
 
 
Voor meer info, contacteer:  
  
Karel Cannaert 
Tel: 051/40.71.02 | Email: karel.cannaert@skynet.be | Website: www.avmo.be 
 
Frank Verhelst 
Tel: 0472/80.15.73 | Email: frankverhelst@telenet.be | Website: www.olympicbrugge.be 
  
Davy Acke 
Tel: 0476/89.59.29 | Email: davy@halestra.be | Website: www.halestra.be 
  
Marc Bultinck 
Tel: 0473/29.22.81 | Email: marc.bultinck1@telenet.be | Website: www.acdeinze.be 
 
Reglement en wedstrijdprogramma’s te vinden op de respectievelijke sites. 
 
N.a.v. het 10-jarig bestaan van de Oost-West Cup werd deze uitgebreid naar 4 clubs. Het 
reglement werd hierbij grondig hervormd, met als belangrijkste aanpassing dat deelname 
aan 3 events voldoende is om in de eindrangschikking opgenomen te worden. 



 
 
 
 

Flyer 10e Oost-West Cup, een samenwerking tussen AVMO, OB, HALE en DEIN 

Reglement: 
1. Voor de ‘Oost-West Cup 2015’ (hierna vernoemd OWC) komen volgende meetings in aanmerking: 

Maandag 6 april 2015 – Tielt (AVMO) 
Vrijdag 1 mei 2015 – Brugge (OB) 
Zondag 9 augustus 2015 – Aalter (HALE) 
Zaterdag 22 augustus 2015 – Deinze (DEIN) 

2. Het OWC-criterium wordt in vier verschillende clusters onderverdeeld: 
i. Springnummers: hoog, ver, polsstok, hink-stap-springen; 
ii. Werpnummers: discus, kogel, speer en hamer; 
iii. Sprint/hordennummers (tot en met 400 meter (horden)); 
iv. Langeafstandsnummers (vanaf 800 meter). 

Per cluster wordt het eindklassement afzonderlijk opgemaakt voor heren en dames in 3 verschillende 
categorieën: 

v. Juniors/seniors (dwz. er is 1 eindklassement voor de categorieën juniors en seniors samen); 
vi. Cadetten (dwz. er is 1 eindklassement voor de categorie cadetten); 
vii. Scholieren (dwz. er is 1 eindklassement voor de categorie scholieren). 

3. Voor de groep juniors/seniors zijn er 10 geldprijzen voorzien per cluster, verdeeld als volgt: 
a. 1: € 60,00 – 2: € 40,00 - 3 en 4: € 30,00 – 5, 6 en 7: € 20,00 – 8, 9 en 10: € 10,00 

Voor de groepen cadetten en scholieren zijn er 8 geldprijzen voorzien per cluster, verdeeld als volgt: 
b. 1: € 30,00 – 2 en 3: € 20,00 – 4: € 15 – 5, 6, 7 en 8: € 10,00 

4. De diverse eindrangschikkingen wordt opgemaakt volgens de Hongaarse tabel, versie van 7 april 2014, 
zoals gepubliceerd op de officiële website van de IAAF op 1 januari 2015. 

a. Aangezien er geen Hongaarse tabel bestaat voor de 300 meter horden cadetten, wordt voor dit 
nummer uitgegaan van de tabel 400 meter horden, na berekening van de tijden door 
extrapolatie. 

5. Masters: Om in aanmerking te komen voor het OWC-eindklassement worden masters als senior beschouwd. 
Dit houdt in dat in de cluster ‘Werpnummers’ masters moeten werpen met de gewichten van de seniors. 
Het is bij iedere meeting wel toegelaten dat masters werpen met tuigen volgens hun eigen 
leeftijdscategorie, maar in dat geval komen ze niet in aanmerking voor het eindklassement van de OWC; 
hun prestatie wordt enkel in de officiële daguitslag  genoteerd. Deze regel is eveneens van toepassing op de 
hoogtes en afstanden bij eventuele hordennummers. 

6. Atleten komen enkel in aanmerking voor de eindrangschikking van een cluster indien ze op minstens drie 
van de vier meetings minstens één geldige prestatie leveren binnen diezelfde cluster. Atleten(s) die aan de 
vier meetings deelnemen binnen één en dezelfde cluster krijgen in het klassement van deze cluster een 
bonus van 100 punten. 

7. Binnen eenzelfde cluster worden de punten van de drie beste prestaties van een atle(e)t(e), en de 
eventuele bonus (cfr. punt 6 van dit reglement) opgeteld voor het bepalen van de eindstand.  

8. Indien een atle(e)t(e) tijdens een meeting binnen dezelfde cluster meerdere geldige prestaties levert, komt 
enkel de beste prestatie van die dag in aanmerking voor de eindrangschikking. 

9. Het is atleten toegestaan aan verschillende clusters deel te nemen; ze komen echter slechts in aanmerking 
voor de eindrangschikking wanneer ze binnen eenzelfde cluster overeenkomstig punt 6 van dit reglement 
drie prestaties leveren. 

10. In geval van gelijkheid van punten worden de 2 (of meerdere) betrokken atleten ex-aequo geplaatst in de 
eindstand. Het totale prijzengeld dat voorzien is voor de plaatsen die door deze atleten normaal zouden 
worden ingenomen indien er geen ex-aequo zou zijn, zal gelijkmatig worden verdeeld over de 2 (of 
meerdere) laureaten. 

11. De eindrangschikking zal uiterlijk 14 dagen na de laatste OWC-meeting (Deinze 22 augustus 2015) op de 
websites van de vier organiserende clubs worden gepubliceerd. Uitreiking van het prijzengeld zal gebeuren 
door overschrijving op bankrekeningnummer van de laureaten binnen de 2 weken na publicatie van de 
eindstanden. De atleet is zelf verantwoordelijk voor melding van de bankrekeninggegevens via mail aan 
dein@val.be. 

12. In geval van klachten zijn enkel de OWC-organisatoren bevoegd om een beslissing te treffen. Tegen hun 
beslissing is geen verder verhaal mogelijk. 


