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Algemeen 

• Het OLimPiC (Open Limburg Piste Criterium) is een criterium van meerkampwedstrijden voor de jeugd 
categorieën (benjamin - pupil - miniem).  Dit werd voor de eerste maal ingericht in 1999. 

• De OLimPiC wordt georganiseerd door het provinciaal comité in samenwerking met een aantal 
Limburgse atletiekverenigingen. 

• De plaats en datum van de wedstrijden, die deel uitmaken van het criterium, worden jaarlijks bekend 
gemaakt en gepubliceerd op de website van het provinciaal comité. 

• Atleten die aan een minimum aantal wedstrijden deelnemen komen in aanmerking voor de 
prijsuitreiking (zie verder). 

• Zowel atleten aangesloten bij één van de organiserende verengingen als aangesloten bij een niet 
organiserende vereniging komen in aanmerking voor de prijsuitreiking. 

• Atleten moeten zich uiterlijk 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd inschrijven. Bij een 
laattijdige inschrijving mag men niet meer mee doen aan de eerste proef. 

 
Puntentelling – eindrangschikking 

• Per wedstrijd worden punten toegekend volgens de VAL puntentabellen jeugd. 

• Ook indien niet deelgenomen wordt aan elk nummer van de meerkamp worden punten toegekend. 

• De punten per wedstrijd worden samengeteld. 

• De behaalde resultaten worden enkel gehomologeerd indien een atleet of atlete deelneemt aan 
minimum drie nummers van de meerkamp. 

• Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen, wordt een minimum aantal wedstrijden 
bepaald.  

Aantal deelnemende  
verenigingen 

Minimum aantal 
wedstrijden 

9 en meer 6 

7, 8 5 

6 4 

• Voor de eindrangschikking worden ALLE puntentotalen van de deelgenomen wedstrijden in rekening 
gebracht. 

• Deelname aan het PK meerkamp levert een bonus van 500 punten op maar telt NIET mee voor het 
minimum aantal wedstrijden. 

• Alle atleten die aan het minimum aantal van 5 wedstrijden hebben deelgenomen komen in 
aanmerking voor de prijsuitreiking. 

• Enkel aangesloten atleten komen in aanmerking voor een prijs. 

• De eerst 3 geklasseerde in elke categorie ontvangen een trofee en iedere atleet die deelgenomen heeft 
aan tenminste vijf wedstrijden ontvangt een OLimPiC aandenken. 

• De 10 best geklasseerde atleten per categorie krijgen een extra geldprijs.  Zoals hoger vermeld komen 
enkel atleten in aanmerkingen die aan minimum vijf wedstrijden deelgenomen hebben. 

• 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. 

• Prijzen worden uitgereikt tijdens een jaarlijkse officiële prijsuitreiking.  De datum en plaats van de 
prijsuitreiking worden in het begin van het seizoen bekend gemaakt. 

• De prijs wordt enkel uitgereikt indien de atleet aanwezig is op de prijsuitreiking. 
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• Atleten die aan een minimum aantal OLimPiC wedstrijden (PK meerkamp komt hiervoor niet in 
aanmerking) deelnemen hebben recht op een kortingsbon van de OlimPiC sponsor “Decathlon 
Maasmechelen”.  De atleten die in aanmerking komen voor een prijs (zie hoger) ontvangen deze 
kortingsbon tijdens de prijsuitreiking.  De kortingsbonnen van de overige atleten zullen bezorgd 
worden aan het secretariaat van de club. 
 

Financiële schikkingen 

• Om toe te treden tot de OLimPiC betaalt de atletiekvereniging een toetredingsvergoeding.  Deze 
bedraagt maximaal tweemaal de deelnamevergoeding.  Indien de laatste deelnamevergoeding twee 
jaar of langer geleden betaald werd bedraagt de toetredingsvergoeding tweemaal de 
deelnamevergoeding.  Betalen van een toetredingsvergoeding levert het recht op om één OLimPiC 
meerkamp in te richten. 

• Om deel te nemen aan de OLimPiC betaalt de atletiekvereniging een deelnamevergoeding.  Betalen 
van een deelnamevergoeding levert het recht op om één OLimPiC meerkamp in te richten.   

• Het bedrag van de deelnamevergoeding wordt jaarlijks door het PC bepaald. 

• Voor de organisatie van het PK meerkamp moeten geen extra bijdragen betaald worden in het kader 
van de OLimPiC. 

• De totale som van toetredings- en deelnamevergoeding wordt besteed aan prijzen en tombola voor de 
laureaten. 

• Niet uitgekeerde prijzen blijven binnen het PC. 

• Inkomsten en kosten van de meeting zijn voor de organiserende vereniging.  Het inschrijvingsgeld 
wordt jaarlijks bepaald door het PC. 

• Inkomsten en kosten van de prijsuitreiking zijn voor het PC. 
 
Verantwoordelijkheden van deelnemende vereniging 

• De vereniging stelt zich kandidaat om deel te nemen aan de OLimPiC door dit te melden voor einde 
september aan de OLimPiC verantwoordelijke en secretaris van het PC.  De datums van de OLimPiC 
wedstrijden zullen gemeld worden aan de andere clubs 

• De deelname is pas definitief na de betaling van de toetredings- of deelname vergoeding.  Dit moet 
gebeuren ten laatste op 1 april. 

• Aanvraag van de meeting bij de VAL. 

• Praktische organisatie van de meeting. 
o Er mag maximaal tweemaal hoogspringen voorzien worden tenzij er meerdere 

hoogspringstanden aanwezig zijn. 
o Hoogspringen: 3 pogingen 
o De organiserende club bepaalt de beginhoogtes. Deze worden in het begin van de wedstrijd 

tijdig meegedeeld. Bij elke volgende beurtronde wordt de lat met 5 cm verhoogd tot er nog 
max. 3 atleten in wedstrijd overblijven. 

o Vermits atleten beloond worden op basis van geheel het criterium mogen er geen medailles 
uitgereikt voor het podium op de individuele meeting.  

• Elektronisch ter beschikking stellen van een uitslag en statistieken, in excel en PDF, aan de OLimPiC 
verantwoordelijke en de secretaris van het PC. 

• Deelnemende vereniging engageert zich om de nodige inspanningen te doen voor een maximale 
deelname van haar atleten aan de verschillende OLimPiC wedstrijden.  Dit moet bijdragen tot het 
succes en een goede opkomst bij elke OLimPiC wedstrijd. 

• Toelating verlenen aan eventuele OLimPiC sponsoren, zolang dit geen conflicten vormt met de 
clubeigen sponsoring.  In 2018 wordt de OLimPiC gesponsord door Decathlon Maasmechelen. 

• Verdelen van kortingsbonnen aan atleten die aan een minimum aantal wedstrijden deelgenomen 
hebben (zie paragraaf Puntentelling – Eindrangschikking). 
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Verantwoordelijkheden van het PC 

• Verzorgen van de publiciteit rond de OLimPiC. 

• Aanmaak en verdeling van de inschrijvingskaartjes voor de meerkamp (uitgezonderd PK meerkamp). 

• Opmaak van tussenstand en eindstand van de rangschikking. 

• Publiceren van de uitslag meerkamp en tussenstand/eindstand van de rangschikking. 

• Uitnodigen atleten, via de secretariaten van de clubs, die in aanmerking komen voor de prijsuitreiking. 

• Organisatie van de prijsuitreiking. 
 
 

                    


