
 
 

 
 

 
 

 
 

"Beker Frans Claes" 

 

 
 

                                                                                                                      Zemst, 27 mei 2006 
 
 
 
 

                              Aan alle koersclubs 
                               info : VRB 

 
 

 
 
Beste sportvrienden, 
 
 
Hiermede nodigen Kempischen R.Verstandhouding, K. Modern Wilrijk  en Reko Roller 

Club Zemst u vriendelijk uit op 1ste en het 2de luik van het 11de Jeugdcriterium "FRANS 

CLAES", welke zal plaats vinden op : 

 
• zaterdag 10 juni 2006, Zemst - Eppegem, waterleestweg, 4, met aanvang om 13.30 uur. 
 
• zondag 11 juni 2006, te Wilrijk, berkenveldplein,  met aanvang om 10.00 uur.  
 
 
Hierbij gevoegd de reglementen en het programma. 
 
 
In de hoop op een zeer talrijke deelname van uw club te mogen rekenen, tekenen wij met 
sportieve groeten. 
 
 
Namens 
K.R.V.    K. Modern Wilrijk   Reko Zemst 
 
 
Van Hoogten J.  Boon G.        Van Damme M-Cl. 
secretaris    verant. koers     secretaris. 
 



 
 
 
 

R e g l e m e n t 
" Jeugdcriterium Frans Claes" 

 
 
Het jeugdcriterium "Frans Claes" is een nationale wedstrijd over 3 dagen, die ingericht wordt 
door Kempische RolschaatsVerstandhouding, Koninklijk Modern skaters club Wilrijk  en  
Reko Roller Club Zemst. 
 
Deze wedstrijden zullen plaats vinden : 
- op de rolschaatspiste te Eppegem-Zemst, op zaterdag 10 juni 2005 om 13.30 
- op het Berkenplein te Wilrijk, op zondag 11 juni 2006 om 10.00 uur 
- 24 september 2006. (plaats zal later meegedeeld worden) 
 
 
 
CATEGORIEEN 
De indeling is als, voorzien in de reglementen FBRS. De wedstrijden zijn opengesteld voor 
miniemen, pupillen en kadetten. Niemend mag deelnemen in een  andere reeks, tenzij  hij 
defenitief overgegaan is naar een andere reeks. Eenmaal gestart in een bepaalde reeks, 
blijft men in deze reeks uitkomen. 
 
 
 
WEDSTRIJDEN 
 
SNELHEID : Er worden reeksen  per lottrekking van 2 renners gevormd  waarbij de eerste 
automatisch geplaatst is voor de achste finale, eventueel aangevuld met de beste tijden 
(tot 10 renners) 
 
ACHTERVOLGING : Er worden reeksen per lottrekking van 2 renners gevormd, waarbij de 
eerste automatisch geplaatst is voor de volgende ronde. 
 
IN LIJN : Er worden reeksen per lottrekking van 5 à 8 renners gevormd. 
 
HINDERNISPARCOUR: Er worden reeksen per lottrekking van max. 4 à 5 renners 
gevormd. Wie een hindernis niet neemt krijgt 5 strafpunten, die afgetrokken worden van de 
punten die men krijgt volgens zijn klassement. 
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PROGRAMMA 

 
 Koers  Categorie   Ronden  Wedstrijd______ 

 
    1.  Pre-miniemen    3  in lijn    
  2.  Miniemen meisjes   2  hindernisparcours 
   3.  Miniemen jongens  2  hindernisparcours 
    4.   Pupillen meisjes  3  achtervolging 
    5.  Pupillen jongens  3  achtervolging 
   6.  Cadetten meisjes  2  snelheid 
    7.  Cadetten jongens  2  snelheid 

~~~~ 
    8.  Pre-miniemen   -  hindernisparcour 
  9.  Miniemen meisjes   5              in lijn 
   10.  Miniemen jongens  5  in lijn 
  11.  Pupillen meisjes  10  in lijn 

12.  Pupillen jongens  10  in lijn 
13.  Cadetten meisjes  15  in lijn 
14.  Cadetten jongens  15   in lijn 
 

 
 
 1.  Pre-miniemen   4  in lijn 
 2.  Miniemen meisjes   2  tijdrijden  
 3.  Miniemen jongens  2  tijdrijden 

   4.   Pupillen meisjes  2  snelheid 
 5.  Pupillen jongens  2  snelheid 

   6.  Cadetten meisjes  3  achtervolging 
   7.  Cadetten jongens  3  achtervolging 

~~~~ 
   8.  Pre-miniemen   -  hindernisparcour 
  9.  Miniemen meisjes   7              in lijn 
  10.  Miniemen jongens  7  in lijn 
  11.  Pupillen meisjes  10  in lijn 

12.  Pupillen jongens  10  in lijn 
13.  Cadetten meisjes  15  in lijn 
14.  Cadetten jongens  15   in lijn 

 
 

 
 1.  Pre-miniemen    2  in lijn 
 2.  Miniemen meisjes   2  snelheid 
 3.  Miniemen jongens  2  snelheid 

   4.   Pupillen meisjes  2  tijdrijden  
 5.  Pupillen jongens  2  tijdrijden 

   6.  Cadetten meisjes  3  hindernisparcours 
   7.  Cadetten jongens  3  hindernisparcours 

~~~~ 
   7.  Pre-miniemen   -  hindernisparcour 
 1.  Miniemen meisjes   5  in lijn 
   8.  Miniemen jongens  5  in lijn 
   9.  Pupillen meisjes  10  in lijn 

10.  Pupillen jongens  10  in lijn 
11.  Cadetten meisjes  15  in lijn 
12.  Cadetten jongens  15   in lijn 
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KLASSEMENT 
Er wordt een klassement gemaakt over de 3 dagen. Er is geen tussen-klassement. Men is 
niet verplicht aan de 3 dagen deel te nemen om in de einduitslag te komen. 
Minimum twee deelnames om recht te hebben op prijzengeld of bekers. 
 
Per wedstrijd worden volgende punten toegekend : (dus 6x) 

1ste plaats     160   punten 
2e       "          120       " 
3e       "            90       " 
4e       "            70       " 
5e       "            60       " 
6e       "            50       " 
7e       "            40       " 
8e       "            30       " 
9e       "            25       " 

 10e      "            20       " 
 11e      "            15       " 
 12e      "            10       " 

 
Bij gelijke punten in het eindklassement primeert de laatste wedstijd. 
 
 
 
PRIJZEN 
 
Eindklassement 
 
 
• Pre-miniemen :  

1ste : € 8 
2de  : € 6 
3de  : € 4 

 vanaf de 4de  : € 3 
 

 
• Miniemen :  

1ste : € 10 
2de  : € 8 
3de  : € 6 

 vanaf de 4de  : € 4 
 

 
• Pupillen :  

1ste : € 10 
2de  : € 8 
3de  : € 6 

vanaf de 4de  : € 4 
 

 
• Cadetten :  

1ste : € 15 
2de  : € 10 
3de  : € 8 

vanaf de 4de  : € 5 
 

 
Er  zijn tevens trofeeën  voor de  eerste drie  per categorie. 
 
 
 
PRIJSUITREIKING 
De uitreiking van de podiumplaatsen van het eindklassement wordt voorzien 15' na het 
einde van de laatste wedstrijd van de 3de wedstrijddag. 
 
NOOT : alle niet voorziene gevallen zullen ter plaatse opgelost worden door de inrichtende 
clubs in samenspraak met de algemene koersleider. 
 
 
 


