
De ROBA-crosscup 
 
Wat ? 
 
Is een interne clubcompetitie op basis van een “regelmatigheidscriterium” voor de eigen 
ROBA-atleten, waarbij die op vooraf aangeduide veldlopen (zie onderstaande kalender) 
punten kunnen verdienen. 
 
Voor wie ? 
 
Deze clubcompetitie staat uiteraard open voor ALLE  ROBA-atleten vanaf kadetten-leeftijd 
t.e.m. de masters-lichting.  Bij deze laatsten wordt geen opsplitsing in de leeftijdscategorie 
voorzien, ze worden als 1 totale groep aanzien.  Onze leden behorende tot de 
“recreantengroep” kunnen uiteraard niet deelnemen aan deze clubcompetitie, daar ze gezien 
hun statuut niet startgerechtigd zijn in een veldloop. 
 
Hoe verloopt de puntentoekenning ? 
 
De punten worden procentueel toegekend d.w.z. de eerste krijgt 100 punten, de laatste 1 punt 
ongeacht het aantal deelnemers.  Voor de overige plaatsen wordt de volgende formule 
toegepast : 
 

• Aantal deelnemers – behaalde plaats + 1    x 100  
                    Aantal deelnemers 
    

• Voorbeeld : je eindigt 50e op 75 deelnemers = 
 

75 – 50 + 1 x 100 = 34,66 
       75 
   

• Afronding : tot   .,49 naar beneden 
       ., 50 naar boven 
  

Voor de deelname (= verschijnen in uitslag) van onze eigen crossen (Betekom en Wespelaar), het 
Brabants kampioenschap en het nationaal kampioenschap, krijg je een bonus van 50 punten. 
Alle Crosscup-wedstrijden komen eveneens in aanmerking en worden beschouwd als een normale 
wedstrijd. 
 
Voor een deelname van een EK of WK is er een bonus van 100 punten indien deze samenvalt met 
de kalender! 
 
Je 5 beste punten resultaten worden weerhouden voor puntenberekening (m.a.w. je moet minimaal 
aan 5 van de aangeduide crossen deelnemen). 
 
Voor deelname van eventueel 6e, 7e, 8e, 9e, 10e aangeduide cross krijgt u 25 punten extra per cross 
(beloning voor de “harde kern”, de “echte clublopers”). 

 



Ook “korte crossen” worden weerhouden voor deze clubcompetitie, tenminste als ze voorzien zijn 
de op aangeduide veldlopen. 
 
Bij een overgang van Senior naar Master telt de categorie waarin men het meeste aantal crossen 
heeft gelopen en wordt er een gemiddelde gemaakt van de uitslagen in de categorie en bij de andere 
punten opgeteld (voor een praktisch voorbeeld kunnen jullie altijd terecht bij jullie trainer) 
 
Correctieregel : Wanneer er in een bepaalde leeftijdscategorie en voor het gehele seizoen maar 
weinig atleten onze kleuren zullen verdedigen, dan komen deze atleten pas in aanmerking voor de 
uitbetaling van de volledige premie indien hij/zij minstens 5 maal (en in de aangeduide veldlopen 
natuurlijk!) bij de eerste 50% van het deelnemersveld eindigt.  Indien dit niet lukt dan zal de uit te 
betalen premie gelijk zijn aan deze “in de einduitslag”.  Deze regel vervalt wanneer er meer dan 3 
atleten aantreden gedurende het seizoen.  

 
 

Wie rekent de punten uit ? 
 
Het is Wim De Roover, lid van de trainingstechnische commisie, die de punten voor ons uitrekent 
en de tussenstanden en eindstand zal mailen naar de verschillende kernen en ze ook in het clubblad 
zal laten verschijnen. 
 
Doel ? 
 
Proberen om via deze interne competitie zoveel mogelijk ROBA-atleten één en dezelfde 
crosskalender te laten afwerken, zodat we als club met een “kwantitatieve uitstraling” kunnen 
uitpakken. 
 
Daar onze beste veldlopers zich waarschijnlijk meer zullen richten op de nationale cross-competitie 
komt er voor onze subtoppers ruimte vrij om een graantje mee te pikken uit dit MPS-onderdeel. 
 
Interne competitie doet de teamgeest goed.  “Concurrenten in de koers, maar clubvrienden voor en 
na de wedstrijd”, dat is hetgeen we wensen te bereiken. 
 
Hoe wordt deze doorgedreven inspanning beloond ? 

 
Eindstand Cadetten Scholieren Juniors Seniors Masters 
  Dames Heren Dames Heren Dames Heren Dames Heren Dames Heren 
1e 25 € 25 € 25 € 25 € 37.5 € 37.5 € 75 € 75 € 60 € 60 € 

2e 12.5 € 12.5 € 12.5 € 12.5 € 25 € 25 € 60 € 60 € 50 € 50 € 

3e 6.25 € 6.25 € 6.25 € 6.25 € 12.5 € 12.5 € 50 € 50 € 40 € 40 € 

4e             35 € 35 € 30 € 30 € 

5e             25 € 25 € 20 € 20 € 

6e -10e             7.5 € 10 € 7.5 € 10 € 

11e -15e               7.5 €   7.5 € 

In einduitslag 2.5 € 2.5 € 2.5 € 2.5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 
 

De Weerhouden veldlopen worden elk jaar in een apart document vermeld! 


