Aanpassing regeling KL kampioenschappen 2020
Hoofdstuk 2

Algemene bepalingen

2.4 Kampioenschappen
(1)

Deel uit maken van de KL-sportcompetitie.
Om het deelnemen aan meerdere (Open) KL-Kampioenschappen
te bevorderen en een gezonde onderlinge wedijver tussen de
eenheden te stimuleren, wordt de ‘KL-Sportcompetitie’
gehouden. De KL-Sportcompetitie 2020 bestaat bij de heren uit
zeven kampioenschappen en zes takken van sport. Bij deelname
aan één van de “meetellende” kampioenschappen is de eenheid
automatisch ingeschreven voor de competitie.
Het betreft de volgende (Open) KL-Kampioenschappen:
- Onderdeel cross-estafette
Cat S en M
- Speedmars voor onderdeelteams
Cat S
- Obstacle run
Cat S
- Zaalvoetbal (Futsal)
Cat S
- Veldvoetbal
Cat S
- Volleybal
Cat S

(2)

V.w.b. de dames bestaat de KL-Sportcompetitie uit vijf takken
van sport, te weten:
- Volleybal
Cat D
- Zaalvoetbal (Futsal)
Cat D
- Speedmars
Cat D
- Klein terrein voetbal
Cat D
- Onderdeel cross-estafette
Cat D

2.7 Regelingen voor de organisatie
f. Klassementen

(3) “CLAS Bokaal” klassement Heren
In het kader van sportstimulering heeft de C-Landstrijdkrachten een
aparte prijs in het leven geroepen voor zijn reguliere eenheden. Hierbij
wordt rekening gehouden met de uitzending- en oefenprogramma’s van
de eenheden, waardoor deze niet altijd in staat zullen zijn aan een
kampioenschap deel te nemen. De KL-sportcompetitie 2020 bestaat uit
zeven Kampioenschappen. Hiervan tellen de beste vijf resultaten mee
voor het eindklassement van de CLAS Bokaal. Bij gelijk eindigen telt de
score
van het KL-kampioenschap Cross-estafette Cat S. De
puntenwaardering per kampioenschap is terug te vinden in bijlage A.
(4) “CLAS Bokaal” klassement Dames
In het kader van sportstimulering heeft de C-Landstrijdkrachten in
2009 tevens een aparte prijs in het leven geroepen voor de damesteams.
Hierbij wordt rekening gehouden met de uitzending- en
oefenprogramma’s van de eenheden, waardoor deze niet altijd in staat
zullen zijn aan een kampioenschap deel te nemen. De KLsportcompetitie voor dames bestaat uit vijf Kampioenschappen.
Hiervan tellen de beste drie resultaten mee voor het eindklassement
van
de “CLAS Bokaal Dames”. Bij gelijk eindigen telt de score van het KLkampioenschap Cross-estafette Cat D. De puntenwaardering per
kampioenschap is terug te vinden in bijlage A.
g. Prijzen
(3) CLAS Bokaal
De eenheid, die over vijf (heren) of drie (dames) sportonderdelen van
de
KL-Sportcompetitie het hoogste puntentotaal behaalt, ontvangt de
CLAS
Bokaal met de daarbij behorende vaste prijs. Bij gelijk eindigen is
het eindklassement van het KL-kampioenschap cross-estafette Cat S
(heren)
of D (dames) bepalend. De CLAS Bokaal wordt door CLandstrijdkrachten
uitgereikt na afloop van het laatste KLkampioenschap wat meetelt voor dit klassement (cross-estafette). De

CLAS Bokaal dient jaarlijks vóór 1 november bij de Sportcommissie KL te
worden ingeleverd. Het graveren
van de CLAS Bokaal geschiedt door zorg
en voor rekening van de
Sportcommissie KL. De nummers 2 en 3
ontvangen de 2e en 3e prijs.

Hoofdstuk 3Bijzondere bepalingen en regelingen per KL/Open Militair
Kampioenschap
3.5 OMK onderdeel Cross-estafette
d. Overige bepalingen
(1) De deelne(e)m(st)ers zijn verplicht de door de wedstrijdleiding per
onderdeelteam verstrekte startnummer op de borst te dragen.
(2) Het laatste cijfer van de startnummers geeft de volgorde aan,
bijvoorbeeld: 23.1=1e loper; 23.2=2e loper; 23.3=3e loper; 23.4=4e loper.
(3) De deelnemers dienen voor het op de borst bevestigen van het
startnummer, in eigen veiligheidsspelden te voorzien.
(4) Alle wedstrijdcategorieën S, D en M tellen mee voor het
eindklassement van de CLAS Bokaal en het “All-over” klassement.
(5) Aansluitend op de wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats van dit
kampioenschap, het “All-over” klassement van de KL-sportcompetitie
en
de CLAS Bokaal. Deze laatste prijs wordt door de C-LAS uitgereikt.
Alle deelnemende teams dienen hierbij, in GVT, aanwezig te zijn.
Hoofdstuk 4Uitreiking “All-over” prijs KL-sportcompetitie en CLAS
Bokaal
4.1 Algemeen
a. Prijzen

(1) CLAS Bokaal: onderdeelprijs 1e, 2e en 3eplaats voor de eenheden die in
de KL-Sportcompetitie over vijf (heren) of over drie (dames) sportonderdelen
van de KL-Sportcompetitie het hoogst aantal punten hebben behaald. Nr 1
ontvangt een wisseltrofee.
(1) “All-over” Klassement Heren: onderdeelprijs voor de nummers
1, 2 en 3.
(2) “All-over” Klassement Dames: onderdeelprijs voor de nummers
1, 2 en 3.
b. Protocol
De voorzitter Sportcommissie KL zal de prijzen van het KL-kampioenschap
cross-estafette en het “All-over” klassement uitreiken. Tenslotte zal de
Commandant Landstrijdkrachten de prijsuitreiking van de CLAS Bokaal
verrichten. Hierna vindt er een receptie plaats. (deze tekst weglaten)
Globaal tijdschema van deze dag:
08.00 uur: teams melden.
10.30 uur: start OMK-kampioenschap.
13.30 uur: maaltijd. (geen gezamenlijke maaltijd)
14.45 uur: opstellen eenheden.
15.00 uur: prijsuitreiking en uitreiking CLAS Bokaal door Commandant
Landstrijdkrachten.
15.30 uur: receptie. (geen gezamenlijke maaltijd)

