
CRITERIUM PAJOTTENLAND 2013 
 
1. Doel en Principes 
 
Wat ? 
Een competitie in ’t Pajottenland (en evt nabije omgeving). 
Gespreid over een kalenderjaar, 
Waarbij de winnaar een wisselbeker mee krijgt. 
De wisselbeker moet elk jaar opnieuw ter beschikking worden gesteld. (Geen optie voorzien 
om deze definitief te behouden.) 
 
Doel ?  
Organisatoren van touwtrektornooien helpen door een aantal ploegen te engageren. Bijgevolg 
de touwtreksport meer uitstraling geven. Extra persbelangstelling zoeken door het inter-
regionale karakter van deze competitie. Op langere termijn nieuwe ploegen aantrekken, 
doordat er meer kwalitatieve tornooien zijn.  
Met andere woorden een schaalvergroting van de touwtreksport in en rond ‘Het Pajottenland. 
 
Principes ? 
Geen verplichtingen tot deelname. 
Geringe bijdragen en weinig extra werk voor de competitie en zo weinig mogelijk bemoeien 
met de organisatie van het tornooi. Elke organisator behoudt zijn eigen regels. 
 

2. Sportief 
 
a) Puntenverdeling 
- Uit de einduitslag worden de bestgeplaatste 6 ploegen die afkomstig zijn uit de regio 
Pajottenland gefilterd. Zij moeten zich niet vooraf aanmelden voor dit criterium. Dus 
ploegen die niet uit die regio zijn, worden er gewoon van tussen gelaten (voor dit 
criterium). 
-Per tornooi krijgt de  
hoogst geklasseerde competitieploeg (op het einde van het tornooi) 10 punten,  
de tweede krijgt 8 punten.  
De derde 6p.  
Vierde 4p.  
Vijfde 2p.  
Zesde 1p.  
-De organisator zorgt dat er in die eerste zes plaatsen (voor regionale ploegen) geen ex aequos 
zijn. 
-Als op een tornooi in verschillende klassen wordt getrokken (Getraind-Gevorderd-recreant) 
krijgt een ploeg die in een lagere klasse trekt ook een lagere plaats toegewezen. 
 
-Indien de competitieploegen om organisatorische redenen in poules moeten worden 
opgedeeld, hebben de ploegen het recht bij de pouleverdeling aanwezig te zijn. 
 



 
 
 
b) Eindklassement 
Indien meerdere ploegen hetzelfde aantal punten hebben op het einde van de competitie,  
gaat de betere plaats naar de ploeg die het meeste eerste-plaatsen behaalde,  
bij gelijk aantal telt vervolgens het aantal tweede plaatsen,  
het aantal derde plaatsen, … enzoverder.  
Tenslotte telt het aantal deelnames aan de criteriumtornooien.  
Indien de eerste plaats van de Competitie hierna nog niet gekend is, wordt een beslissende 
trek georganiseerd op het laatste tornooi (twee trekken winnen is gewonnen). De ploegen die 
aan deze beslissende trek meedoen mogen opnieuw worden samengesteld, maar er mogen 
geen trekkers uit andere competitieploegen in staan, noch trekkers uit ploegen uit een andere 
streek. 
Voor andere plaatsen dan de kampioensplaats, wordt de plaats gedeeld als er voor de stap van 
de extra trek geen winnaar is. 
 
c) Bijhouden van de punten 
De organisator geeft na het tornooi zo vlug mogelijk de rangschikking van de eerste zes 
Pajotse ploegen door aan geert.versieck@telenet.be. 
Stand is te vinden op : http://brabant.touwtrekken.be  
Uitreiking van de Beker op laatste tornooi : Feestend Beert. 
 

3. Organisatie van de tornooien 
 
De organisator behoudt zijn eigen reglementen. 
Hij heeft de stand van de 6 beste regionale ploegen door aan geert.versieck@telenet.be 
 
TORNOOIEN 
-Ten laatste bij het begin van het tornooi moeten de ploegen ingelicht worden of er al dan niet 
(gekruiste) finales zullen worden getrokken. 
  

4. Criterium 2013 
Voorgestelde tornooien voor 2013 : 
-Jaarmarkt Herne (20/05) 
-Kermis Akrenbos (30/06) 
-Jaarmarkt Bogaarden (20/07) 
-Galmaarden (28/07) 
-Feestend Beert (26 augustus) 


