Tijdens het zomerseizoen 2018 zoekt FLAC-Izegem (Mandelclub) haar ware clubkampioenen.
De doelstelling is duidelijk: zoveel mogelijk atleten aanmoedigen om zich in zoveel mogelijk verschillende nummers in te zetten. Want zoals een oude wijsgeer ooit zei:
“De atleet is een veelzijdige schitterende ster.”

REGLEMENT ZOMERCLUBKAMPIOENSCHAP
1. Wedstrijden en nummers
Alle nummers die tijdens het zomerseizoen op een officiële atletiekmeeting georganiseerd worden.
Bij de benjamins en de pupillen gelden restrictief volgende nummers:
- benjamins: 60 - 600 - hoog - ver - kogel - hockeybal - vierkamp
- pupillen: 60 - 1000 - 60h - hoog - ver - kogel - discus - hockeybal - vierkamp

2. Categorieën
De categorieën gelden voor meisjes en jongens en voor dames en heren.
- benjamins: 1 categorie (°2010 en° 2009)
- pupillen: 1 categorie (°2008 en ° 2007)
- miniemen: 1 categorie (°2006 en ° 2005)
- kadetten: 1 categorie (° 2004 en °2003)
- scholieren: 1 categorie (° 2002 en °2001)
- junioren: 1 categorie (° 2000 en °1999)
- senioren: 1 categorie (° 1998 tot °1983*)
- masters: 1 categorie (ouder dan 35 jaar*)
* overgang van categorie op verjaardag.

3. Puntentelling
De beste prestatie, op reglementaire wijze (windsnelheid) geleverd, van iedere atleet komt in aanmerking.
De eerste FLAC-Izegem atleet per categorie op een nummer krijgt 20 punten, de tweede 19 punten, de derde 18 punten, enzoverder tot de twintigste 1 punt.
Bij gelijkheid van prestatie wordt een gelijk aantal punten toegekend.
Atleten met een gelijk puntenaantal worden ex aequo geklasseerd.

4. Prijzen
Om in aanmerking te komen voor de prijzen moet de atleet op minstens 5 verschillende nummers
punten behaald hebben.

Benjamins, pupillen en miniemen:
- eerste: titel en trofee ‘Clubkampioen’
- tweede: trofee ’2de Clubkampioenschap’
- derde: trofee ’3de Clubkampioenschap’
- vierde en volgende: aandenken ‘Clubkampioenschap’

Cadetten, scholieren, junioren en senioren:
- eerste: titel en trofee ‘Clubkampioen’

Masters:
- eerste: titel en trofee ‘Master Clubkampioen’
De trofeeën en aandenkens worden tijdens het clubfeest op plechtige wijze aan de atleten uitgereikt.

