Beloning clubrecords en kampioenschappen wedstrijdatleten THOR
Definitief protocol vastgesteld op 25-02-2015
Clubrecords
Aanpassing procedure:

Atleet/ouders atleet leveren de behaalde prestatie aan bij de
recordcommissie per mail zoals nu het geval is.


De recordcommissie beoordeelt en geeft via de mail het toegekende
certificaat door aan de aangewezen persoon:-)
wedstrijdsport/trainer/coördinator. Dit wordt gecoördineerd door de
jeugdcoördinator.



Aangewezen persoon zorgt voor verwerking presentabel en ondertekend
certificaat (vereist kleine toevoeging tekst op het certificaat i.v.m.
ondertekening door aangewezen persoon)



De hoofdtrainer zorgt voor passende uitreiking/overhandiging van het
certificaat:-) bij voorkeur in het bijzijn van mede atleten en eventueel
ouders. Vooraf is dit dus door de atletencommissie aangekondigd. De
uitreiking dient te geschieden op twee momenten in het jaar: einde
zomerseizoen bij de clubkampioenschappen en einde winterseizoen tijdens de
clubkampioenschappen cross. Bij het certificaat hoort een "sport waardebon"
ten bedrage van € 15,00 (+ evt. aanvulling sponsor, indien 20% korting een
bon van €20 door Thor te kopen voor €16). Deze zullen onderhandeld
worden door de atletencommissie (voor 2014 door Jos en Monique) bij
Running Center.



Een waardebon wordt alleen overhandigd als het record voor een eerste keer
in de categorie behaald wordt waarin de atleet uitkomt. Bijv. Een C-atleet die
tijdens de jaren dat hij in deze categorie uitkomt 4x zijn eigen clubrecord
verbetert krijgt 1 keer de waardebon uitgereikt. Verbetert dezelfde atleet in
een nieuwe categorie weer een clubrecord, aan die categorie gerelateerd,
dan ontvangt hij daarvoor een waardebon onder dezelfde voorwaarden. Een
atleet die meerdere records heeft gevestigd op verschillende nummers kan
maximaal een bon van €50 (door Thor te kopen voor €40) krijgen.



Als een clubrecord ook een nationaal record is, zal deze alleen gewaardeerd
worden bij de categorie nationaal record.
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Alle clubrecords worden op een duidelijke plaats in het eerstvolgende
clubblad gepubliceerd. Deze worden aan Harry Kemperman doorgegeven die
voor publicatie zorgt.



Het record wordt door de commissie meegenomen in het jaarverslag en
opgenomen op het daarvoor bestemde bord (Red Band)



De beloning van een clubrecord door middel van een sportwaardebon telt
alleen voor de afstand waarvoor is ingeschreven.
Voorbeeld: een clubrecord op de halve marathon, die gelopen wordt tijdens
het lopen van de gehele marathon, wordt niet beloond met een waardebon.

Kampioenschappen
Bij het behalen van kampioenschappen gelden de volgende regels/afspraken.


Clubkampioenschappen:-) medailles voor podiumplaatsen volgens het
wedstrijdreglement.



Regionale kampioenschappen:-) medailles/bekers/etc. voor podiumplaatsen
ten laste van de organisatie.



Noord-Brabantse en Zuid-Nederlandse kampioenschappen:-) als boven
aangevuld met waardering vanuit de vereniging(afdeling wedstrijdsport). Dit
wordt verzorgd door de atletencommissie.
Podiumplaats 1, 2 of 3; een sportwaardebon ten bedrage van € 15,00
(eventueel in overleg met sportzaak op te hogen naar € 20......)



Nationale/internationale podiumplaatsen:
o derde plaats; sportwaardebon € 15,00 (+ evt surplus sponsor dus €20)
o tweede plaats; sportwaardebon € 20,00 (+ evt surplus sponsor dus €25)
o eerste plaats; sportwaardebon € 25,00 (+ evt surplus sponsor dus €30)
Een atleet die meerdere podiumplaatsen heeft gehaald in één seizoen krijgt
maximaal een sportwaardebon van € 50,00.
Dit geldt voor de jeugd tot en met senioren.
Masters krijgen een bloemetje als beloning voor hun podiumplaats.



Nederlandse records
Nederlandse records worden gehonoreerd met een sportbon van €50 (door
Thor te kopen voor €40). Hierbij wordt verwezen naar de ranglijsten van Kris
Beerens: www.ranglijsten.tk. Dit geldt voor alle categorieën.
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Toevoegingen


Na het behalen van een kampioenschap stuurt bestuur wedstrijdsport een
felicitatie met daarbij het bericht hoe en wanneer er verder aandacht aan
wordt besteed. Dit wordt gecoördineerd door de atletencommissie.



In elke uitgave van het THOR magazine komen op de pagina van
'wedstrijdsport' actuele club records en kampioenschappen te staan van de
afgelopen tijd in een duidelijke herkenbaar kader. Niet verstopt tussen de
uitslagen. Dit wordt verzorgd door het bestuur wedstrijdsport.



Voor de jeugd t/m masters geldt dat aan het einde van het baanseizoen en
aan het einde van het winterseizoen een moment voor de uitreiking van de
clubrecords, nationale records en kampioenschappen en met de daarbij
behorende sportbonnen en wordt gepland. Dit zal gebeuren tijdens de
clubkampioenschappen op de baan en bij de cross. Met uitzondering van de
kampioenschappen voor de masters. Hier ontvangen zij hun bloemetje voor.



Huldigingen worden bekend gemaakt door Wedstrijdsport via clubblad,
website en mail en atleten en familie worden geïnformeerd waar en wanneer
huldiging plaatsvindt.



Alle prijzen moeten voor het einde van het jaar afgehaald zijn!
Na 31 december vervallen de waardebonnen die nog betrekking hebben op
het vorige of voorgaande jaren!



De voordrachten van atleten voor het sportgala van Roosendaal worden
gecoördineerd door het bestuur wedstrijdsport en de atletencommissie.



De hoofdtrainers verzamelen de verschillende prestaties van hun atleten en
geven deze 6 weken voor de huldiging door aan de atletencommissie.

Namens de atletencommissie:
René Machielse
emailadres: atletencommissie@thor-roosendaal.nl
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