Reglement rev1: 8 juni 2016

Reglement geldprijzen Running Center Classic 2016
Bonussen en limieten
Atleten in de categorieën A/B-junioren, senioren en masters kunnen tijdens de
Running Center Classic 2016 per onderdeel een geldprijs winnen als de prestatie
van de atleet op dat onderdeel beter is dan een bepaalde limiet.
Voor de A/B-junioren, senioren zijn er 4 mogelijke bonussen:
Bonus
A-bonus
B-bonus
C-bonus
D-bonus

Max. geldprijs
€ 150,€ 100,€ 100,€ 25,-

Limiet
Kwal. eis Olympische Spelen
Kwal. eis Europees Kampioenschap
Kwal. eis WK-junioren
Clubrecord THOR

Categorie
A/B-jun, sen
A/B-jun, sen
A/B-jun
A/B-jun, sen

Voor de masters is er 1 mogelijke bonus:
Bonus
E-bonus

Max. geldprijs
€ 50,-

Limiet
Clubrecord THOR

Categorie
Masters (x35, x40 etc.)

Regels
1. De limieten voor de verschillende bonussen staan, voorafgaand de
wedstrijd, gepubliceerd op de website van THOR.
2. Direct na afloop van de wedstrijd wordt door de organisatie van de RCC
bekend gemaakt welke atleten een bonus hebben behaald.
3. De bonussen worden, middels een voucher, door de organisatie
persoonlijk uitgereikt aan de winnaars. Zijn de winnaars niet meer
aanwezig, dan worden de vouchers niet aan derden uitgereikt.
4. De geldprijs wordt niet contant betaald maar overgeschreven naar een
door de winnaar opgegeven bankrekeningnummer. De winnaar moet het
bankrekeningnummer persoonlijk opgeven bij de organisatie na het
inleveren van de voucher. De winnaar moet zich daarbij identificeren met
een geldig ID. Het inleveren van de voucher moet op de wedstrijddag
gebeuren. Een voucher dat niet persoonlijk door de winnaar en niet op de
wedstrijddag wordt ingeleverd zal niet in behandeling worden genomen.
5. Het totaal aan bonussen dat uitbetaald wordt is gelimiteerd op € 1000,-.
6. Is het totaal aan bonussen hoger dan de in regel 5) genoemde limiet dan
zullen de bonussen pro rato verdeeld worden.
Een voorbeeld:
Er is uitstekend gepresteerd: 5x A-bonus, 2x B-bonus, 6x E-bonus.
Uitgaande van de maximale geldprijs komt het totaal dan uit op:
5 x € 150 + 2 x € 100 + 6 x € 50 = € 1250, dat is hoger dan de limiet.
De pro rato factor wordt dan: 1000/1250 = 0,8.
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De bonussen worden dan:
A-bonus = € 150 x 0,8 = € 120
B-bonus = € 100 x 0,8 = € 80
E-bonus = € 50 x 0,8 = € 40
7. Bij de E-bonus is de limiet het clubrecord van THOR. Binnen bepaalde
categorieën zijn er, voor een aantal onderdelen die op het programma van
de RCC staan, nog geen clubrecords. In die gevallen wordt de NK Master
medaillelimiet als limiet toegepast.
8. Er wordt geen stapeling van bonussen toegepast. Alleen de hoogste bonus
wordt uitgereikt. Als voorbeeld: de prestatie van een atleet op een bepaald
onderdeel is goed voor de A-bonus, dan worden er geen B-, C- en Dbonussen, voor die prestatie op dat onderdeel, aan deze atleet uitgereikt.
9. Reclame/correspondentie over de toekenning van de geldprijzen is niet
mogelijk;
10.Indien er zich zaken voordoen waarin niet is voorzien bepaalt de voorzitter
van de RCC.

Reglement geldprijzen RCC – juni 2016

Pagina 2

