
Reglement Jodaleu           

Het doel van Jodaleu (JOng DAring LEUven) is op een aangename manier kinderen te 

bevestigen en te motiveren in hun keuze voor wedstrijdatletiek. Hierbij is de 

wedstrijddeelname aangepast aan de leeftijdscategorie en wordt de nadruk gelegd op de 

veelzijdigheid. Daarnaast leggen we ook al de nadruk op deelname aan organisaties zoals DCLA 

deze algemeen hanteert (eigen organisaties, provinciale kampioenschappen en interclubs) 

 

Reglement (geldig vanaf seizoen 2017-2018) 

 

1. Alle aangesloten benjamins, pupillen en miniemen komen in aanmerking. 

 

2. DCLA neemt de uitslagen van begeleide wedstrijden standaard op in de uitslag. Neem je 

deel aan andere wedstrijden, dan worden deze opgenomen, maar moet je de uitslag 

doorsturen naar jeugd@dcla.be 

 

3. Winterklassement: 

Om in aanmerking te komen dien je deel te nemen aan minstens 

    Benjamins: 2 veldlopen - 3 wedstrijden (vb 2 veldlopen + indoormeeting) 

    Pupillen: 3 veldlopen – 4 wedstrijden 

   Miniemen: 4 veldlopen – 5 wedstrijden 

In de puntentelling geldt je plaats als het aantal punten (1ste plaats: 1 punt, 13e plaats: 

13 punten) en wint de atleet die het minste punten heeft.  

Neem je deel aan de corrida (-1), indoormeeting (-4), eigen veldloop (-4)  of PK cross (-

4), dan kan je minpunten scoren. 

 

4. Zomerklassement: 

Om in aanmerking te komen dien je deel te nemen aan minstens: 

Benjamins: 3 zomerwedstrijden  

Pupillen en miniemen: 4 zomerwedstrijden: 

Hierbij dien je minstens deel te nemen aan: 

o 1 loopnummer 

o 1 springnummer (ver, hoog) 

o 1 werpnummer (kogel, hockey, discus,…) 
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De punten worden behaald volgens de puntentabellen van de meerkamp die overeen 

komen met de prestatie. Je krijgt telkens 150 bonuspunten als je deelneemt aan het 

provinciaal kampioenschap, de eigen jeugdmeeting en (deze laatste enkel voor de 

pupillen en miniemen) de Beker Van Vlaanderen voor clubs. 

5. De winnaar en alle atleetjes die geplaatst worden in een klassement ontvangen een 

beloning (waardebon). 

 

6. Onvoorziene gevallen worden beoordeeld door de jeudverantwoordelijke in 

samenspraak met de andere jeugdtrainers. 

Prijzen: 

 

De feestelijke uitreiking van de trofee gebeurt telkens na het deel-seizoen. Deze datum zal tijdig 

meegedeeld worden via de site of per mail. 

Elke atleet die geplaatst is in het klassement ontvangt een medaille en een t-shirt of een 

andere prijs.  

 

In iedere categorie (ben/pup/min): 

• De top-3 van een klassement (winter of zomer) krijgt een waardebon van 20 euro van 

een sportwinkel (Running Center Leuven).  

• Een atleet die gerangschikt is (behalve de top drie) krijgt een waardebon van 10 euro 

van een sportwinkel (Running Center Leuven).  

 


