
AVT  Puntensysteem voor  Pupillen & Miniemen   VANAF Seizoen 2022 - 2023 

 

“AVT Theo Vandenberk Jeugd Criterium” 
 

   Een organisatie van de jeugd- en sportcommissie van AVT. 

AVT jeugdatleten kunnen doorheen het atletiek winter en zomerseizoen punten verzamelen.  Met 

deze punten ontvangt de atleet op het einde van het seizoen een premie in natura.  

De eerste drie van elke categorie meisjes en jongens ontvangen een speciale attentie. 

 

1° AVT wedstrijden: 

 

Dit zijn alle AVT jeugd (P-M) zomer meetings die plaatsvinden  in Hechtel, Heusden, Hasselt 

en Peer en de jeugd indoormeetingen (P-M) in Heusden.  Om in aanmerking te komen voor de 

einduitslag van de trofee moet je minstens aan 2 wedstrijden deelgenomen hebben.  De beste 

prestatie in elke discipline komt in aanmerking. 

Atleten krijgen vanaf de derde meeting 100 bonuspunten bij per deelgenomen meeting. 

De prestaties worden in punten omgerekend volgens de Hongaarse tabel. 

Deze punten worden meegeteld in de einduitslag. 

Deze punten zijn dan ook doorslaggevend in het premiesysteem. 

 

2°  Aanwezigheid deelname AVT Jeugddag in maart  100 bonuspunten 

 

 

3° Veldloopkampioenschappen: 

           

Limb.kamp: extra punten voor wie een plaats behaald binnen de eerste 10. 

 Pupillen 10 → 1  x 40 punten       plaats 1 = 400 pt 

  Miniemen 10 → 1  x 50 punten    laats 1 = 500 pt 

Deelnamepunten, pupillen en miniemen = 10 punten 

 

 

Lim. Kamp. Veldloop interclubranking podium   

Puntenverdeling  Pupillen: 40 – 30 – 15 

         Miniemen: 60 – 50 – 35     

voor alle deelnemende atleten 

 

4° Pistekampioenschappen 

 

Limb.kamp.piste  individueel,   =  

punten voor de eerste 6 van elke discipline,  

Puntenverdeling     Pupillen: 400 – 280 – 200 – 120 – 80 – 40 

       Miniemen: 500 – 350 – 250 – 150 – 100 – 50 

Deelnamepunten pupillen en miniemen = 20 punten 

 

Lim.kamp meerkamp =  

Puntenverdeling     Pupillen: 400 – 280 – 200 – 120 – 80 – 40 

       Miniemen: 500 – 350 – 250 – 150 – 100 – 50 

Deelnamepunten  pupillen en miniemen = 20 punten 

 

Lim. Kamp. estafetten 

Puntenverdeling   Pupillen: 300 – 200 – 100 

        Miniemen: 400 – 300 – 150 



                 Voor elke atleet van het team en 30 pt. voor elke AVT’er die deelneemt. 

 

Deelname interclub = Pupillen = 400 pt 

                           Miniemen: 500 pt 

Dit geld zowel voor de preselecties van de Beker van Vlaanderen in april als de finale in september. 

  

 

5° Indoorkampioenschap: 

Limb.kamp.indoor: zelfde verdeling als Limburgs kampioenschap piste 

 

 

6° Verbetering AVT record 

Een atleet die een AVT record verbeterd heeft tijdens het seizoen krijgt extra punten :   

       Pupillen: 800 pt 

      Miniemen: 1200 pt 

 

Aflossingen 4 x 60 en 80m,  en 3 x 600 ,  

                                             Pup = 300 

                    Min  = 400 

 

Wordt slechts 1 keer toegekend aan diegene die op het einde van het seizoen het nieuwe record op 

zijn naam heeft. 

 

7° Aanwezigheid AVT estafettetrainingen 

        Per training geeft recht op 50pt 

 

De prijzen zullen  op een huldiging tijdens de jaarlijkse AVT  jeugddag aan de laureaten uitgereikt 

wordt. 

 

 

Wie is Theo Vandeberk.   

Theo was een AVT pionier en voortrekker.  Theo was ook leerkracht pater Salesiaan aan het 

Don Bosco technisch  instituut te Helchteren.  Als jeugdbegeleider  AVT coördinator was hij in 

de atletiekwereld gekend tot ver buiten de Limburgse grenzen. Hij gaf training aan de jeugd 

in de kern Helchteren en begeleide in de jaren 70, 80 en 90 de AVT jeugd naar de wedstrijden.   

Theo droeg het Intercommunaal AVT gevoel  hoog in het vaandel en was de spirituele leider 

van de AVT jeugdcommissie.   Ter zijner gedachtenis werd het AVT puntencriterium 

opgericht om de AVT jeugd te stimuleren en te belonen voor hun sportieve prestaties.  


