Reglement clubcompetitie Loopgroep Beilen
Bijlage: berekening WMA score.
Deelname
• Ieder lid van Loopgroep Beilen kan meedoen aan de clubcompetitie.
• Deelname start automatisch zodra je een wedstrijduitslag doorgeeft aan de wedstrijdleiding.
• Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
• De clubcompetitie loopt telkens over 1 kalenderjaar (van 01-01 tot en met 31-12).
• Als je in de loop van het jaar lid wordt van de Loopgroep dan worden eerdere uitslagen niet
alsnog in het klassement opgenomen.
• Als je in de loop van het jaar je afmeldt als lid dan vervalt de klassering.
Uitslagen
• In principe komen alle hardloopwedstrijden waarvan afstand en tijdregistratie nauwkeurig
zijn in aanmerking om mee te tellen in de clubcompetitie.
• Alle wedstrijden worden op dezelfde manier beoordeelt: voor bijvoorbeeld crosslopen of een
zware marathon krijg je geen bonuspunten.
• Doorgeven van uitslagen gaat via e-mailadres uitslagen@loopgroepbeilen.nl. Naast
deelnemersnaam moet de naam van de wedstrijd worden vermeld + de gelopen afstand + de
eindtijd in formaat uu:mm:ss.
• De uitslagen moeten bij voorkeur na elke gelopen wedstrijd worden doorgegeven en uiterlijk
voor het einde van de competitie op 31 december.
Klassement
• Het klassement is onderverdeeld in een dames en een heren categorie.
• Je positie in het klassement wordt bepaald door je WMA score. Dit getal geeft in procenten
weer wat jouw niveau is ten opzichte van de wereldtop. Zie de bijlage onderaan het
reglement met uitleg over de berekening van de WMA score.
• De 10 beste prestaties tellen mee in het klassement.
• De wedstrijdleiding zal regelmatig de tussenstand van de competitie publiceren via het
clubblad en de website (www.loopgroepbeilen.nl/leden).
• Alle lopers waarvan minimaal 1 uitslag bekend is worden opgenomen in het klassement.
Prijsuitreiking
• De einduitslag van de competitie wordt bekend gemaakt op de nieuwjaarsbijeenkomst
aansluitend op het kalenderjaar waarover de competitie loopt. De eerste 3 van het klassement
per categorie krijgen een geldprijs of waardebon.
• Tevens is er voor de eerste dame èn heer van het klassement een wisseltrofee waarin naam
van de winnaar en jaartal is gegraveerd. De winnaars mogen de plaquette 1 jaar in hun bezit
houden. Aan het eind van het kalenderjaar moet de plaquette weer bij de wedstrijdleiding
worden ingeleverd.
Slotbepaling
• Mocht dit reglement ergens niet in voorzien dan komt de wedstrijdleiding met een beslissing.

Berekening WMA score.
Het klassement wordt opgemaakt met een punten systeem. Van elke uitslag wordt uitgerekend hoe
deze zich verhoudt tot de beste tijd ooit gelopen op die afstand. Bij de berekening van de score
wordt rekening gehouden met het geslacht en leeftijd van de atleet. De wereldrecordtijden van elke
afstand zijn afkomstig uit de tabellen van de World Masters Athletics 1 (WMA) uit 2010. Op de
webpagina Road Age Standards - WMA 2010 2 wordt een toelichting op de tabellen gegeven.
In het rekenprogramma van de clubcompetitie wordt de leeftijd van de deelnemer berekend uit het
geboortejaar en het jaar waarover de clubcompetitie loopt. De geboortedatum is niet van belang, in
de berekening wordt uitgegaan van 1 januari.
Van alle courante wedstrijdafstanden zijn de beste tijden per leeftijd in de WMA tabellen
opgenomen. Indien een deelnemer een andere afstand heeft gelopen dan wordt de tijd omgerekend
naar een wel in de WMA tabel voorkomende afstand. Het programma rekent dan de werkelijke
afstand om naar de verwachte tijd die gehaald zou zijn als de afstand gelijk was aan de afstand uit de
WMA tabel.
Op deze wijze wordt van elke deelnemer de totaal score, het aantal wedstrijden en de overall
performance bijgehouden. Hierin is de totaal score de som van de performance (in punten
uitgedrukt) van de gelopen wedstrijden. De overall performance (in procenten uitgedrukt) is de
gemiddelde performance van de afzonderlijke wedstrijden. De 10 beste wedstrijden worden
meegerekend in het klassement. Het klassement wordt gesorteerd op totaal score waarbij de score op
een heel getal is afgerond. Als 2 of meer deelnemers aan het eind van de competitie dezelfde
eindscore hebben dan wordt er achter de komma gekeken wie de hoogste score heeft.
Externe bronnen:
1)
World Masters Athletics:
http://www.world-masters-athletics.org/rules/ waar de tabel voor de heren en de dames is te
vinden:
MaleRoadStd2010.xls
FemaleRoadStd2010.xls
2)

Road Age Standards - WMA 2010:
http://www.world-masters-athletics.org/rules/Road_Age_Standards_WMA_2010.pdf

