
REGLEMENT ‘MASTERS TROPHY 2017’ 

Open Masterscriterium van AVMO, OB, AV Scheldesport en DEIN 

 
1. De ‘Masters Trophy 2017’ is een open masterscriterium bestaande uit volgende vier meetings :   

Tielt (AVMO) – Zondag 7 mei 2017 

Brugge (OB) – Zondag 25 juni 2017 

Deinze (DEIN) – Vrijdag 30 juni 2017 

Terneuzen (AV Scheldesport) – Zaterdag 15 juli 2017 
 

2. Het criterium wordt voor mannen en voor vrouwen afzonderlijk in vier verschillende clusters onderverdeeld : springnummers, 

werpnummers, sprint/hordennummers (tot en met 400 meter (horden)) en langeafstandsnummers (vanaf 800 m). 
 

3. Voor de eerste zes atleten(s) van de 4 clusters samen is een totale prijzentafel voorzien van € 1.500,00 volgens 

onderstaande tabel : 
 

 Springnummers Werpnummers Sprint/horden Langeafstand 

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

1 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

2 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

3 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 

4 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 

5 € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 € 22,50 

6 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 
 

4. Voor de eindrangschikking wordt gebruik gemaakt van de officiële IAAF ‘AGE Factor omzettingstabellen van de WMA (World 

Master Athletics). Deze’ Age factors’ zijn te raadplegen op de WMA website, laws and rules, Appendixes and tables, 

Appendix A-K, pagina 9-12, via volgende link : http:/www.world-masters-athletics.ord/laws-a-rules/appendixes-and-tables, 

versie geldig op datum van 31.12.2015. Aan de hand van deze tabel worden de geleverde prestaties omgezet naar 

prestaties op seniorenniveau en vervolgens worden hieraan punten toegekend volgens de Hongaarse tabel, versie van 7 

april 2014, zoals gepubliceerd op de officiële website van de IAAF op 1 januari 2017. 



5. Voor 300 meter, mijl en 2000 m is er geen officiële age factor beschikbaar. Voor deze disciplines zullen volgende age factors 

worden gebruikt : - 300 m : gemiddelde van de factor van 200 m en 400 m; 

                             - Mijl : age factor van 1500 m; 

                             - 2000 m : gemiddelde van de factor van 1500 m en 3000 m; 

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 ’4-meetingen- 

bonus’ 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 zou 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 meeting (Terneuzen 15 juli 2017) 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. Iedere atleet is 

verantwoordelijk voor het opgeven van zijn/haar correcte rekeningnummer (IBAN en BIC-code) via mail naar dein@val.be of 

door invullen van een daartoe tijdens de laatste meeting ter beschikking gesteld formulier.  

 

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

verhaal mogelijk. 

 

13. Door zijn/haar deelname verklaart iedere atleet zich akkoord met onderhavig reglement. 

mailto:dein@val.be

