De studentensporter behaalt punten voor zijn/haar studiestad* op basis van zijn eindranking per
onderdeel in het NSK Indoor Atletiek. Een studentensporter verdient bij de onderdelen waar meer dan
32 deelnemers aan mee doen meer punten voor zijn/haar studiestad.
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Eindigt een studentensporter lager dan plek 5 dan verdient hij/zij 0 punten voor zijn/haar studiestad.
Vanaf plek 5 tot en met plek 1 wordt het aantal punten dat je voor je studiestad behaalt steeds hoger!
Alle sporters in de top 5 bij de dames en heren tellen mee. Dus als bijvoorbeeld Delft 3x in de top 5
komt, tel je 3 keer het aantal punten mee dat overeenkomt met hun klassering.

Steden Klassement voor het NSK Indoor Atletiek:
Om tot het steden klassement te komen worden de punten van alle onderdelen per stad bij elkaar
opgeteld. De stad met de meeste punten is winnaar van dit NSK voor de SUSA-cup. Wanneer
meerdere steden een gelijk puntenaantal hebben, dan komt de stad met de hoogste klassering een
plekje hoger dan zijn/haar directe concurrent. Is de hoogste klassering hetzelfde dan kijk je naar de
volgende klassering.
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SUSA-cup klassement:
Om de winnaar van het SUSA-cup klassement te bepalen is een puntentelling van kracht
waarbij punten per NSK worden toegekend aan de desbetreffende OSSO of erkend lid. De
puntentelling is als volgt:


Winnaar: 12 punten



2e: 8 punten



3e: 6 punten



4e: 4 punten



5e: 3 punten



6e: 2 punt



7e: 1 punt

* = in het geval van Amsterdam worden er punten gehaald voor SSA of SSVU, in plaats van de
studiestad
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