
Europese Kampioenschappen Skeeleren 2006 
23-30 juli 2006 - Cassano d'Adda (I) 

 
PISTE 
 
23 juli 
15.00 Controle van paspoort, geslacht en 
 betaling inschrijving 
17.00 Voorbereidende meeting 
 
24 juli 
16.30 meeting jury en atleten 
17.00 300 m tijdrijden dames - reeksen 
18.00 300 m tijdrijden heren - reeksen 
19.00 10.000 m ptn./afv. dames/heren – 

reeksen 
(indien nodig) 

 
20.30 OPENINGSCEREMONIE 
21.00 300 m tijdrijden dames - finale 
21.30 300 m tijdrijden heren - finale 
22.00 Prijsuitreiking tijdrijden 
22.15 10.000 m ptn./afv. dames - finale 
22.35 10.000 m ptn./afv. heren - finale 
22.50 prijsuitreiking afvalling 
 
25 juli 
16.30 meeting jury en atleten 
17.00 1.000 m in lijn dames - reeksen 
17.30 1.000 m in lijn heren - reeksen 
18.00 1.000 m in lijn dames - halve finale 
18.20 1.000 m in lijn heren - halve finales 
 
20.30 meeting jury en atleten 
21.00 15.000 m afvalling dames - finale 
21.30 15.000 m afvalling heren - finale 
22.00 prijsuitreiking 15.000 m afvalling 
22.15 1.000 m in lijn dames - finale 
22.30 1.000 m in lijn heren - finale 
22.45 prijsuitreiking 1.000 m in lijn 
 
26 juli 
17.30 meeting jury en atleten 
18.00 500 m sprint dames - reeksen 
18.30 500 m sprint heren - reeksen 
19.00 500 m sprint dames - halve finale 
19.30 500 m sprint heren - halve finale 
20.00 500 m sprint dames - finale 
20.15 500 m sprint heren - finale 
20.30 Prijsuitreiking 500 m sprint 
21.00 5000 m aflossing dames – reeksen 
 (indien nodig) 
21.30 5000 m aflossing heren – reeksen  
 (indien nodig) 
22.00 5000 m aflossing dames - finale  
22.15 5000 m aflossing heren - finale  
22.30 Prijsuitreiking aflossing 
22.50 Sluitingsceremonie 

WEG 
 
28 juli 
10.00 Voorbereidende meeting (enkel voor de 
  landen die niet aan het EK Piste 

deelnamen) 
 
16.30 meeting jury en atleten 
17.00 200 m tijdrijden dames - reeksen 
18.00 200 m tijdrijden heren - reeksen 
19.30 opening van het EK Weg  
 (indien geprogrammeerd) 
20.00 meeting jury en atleten 
20.30 200 m tijdrijden dames - finale 
21.00 200 m tijdrijden heren - finale 
21.30 prijsuitreiking tijdrijden 
21.45 10.000 m punten dames - finale 
22.05 10.000 m punten heren- finale 
22.25 prijsuitreiking puntenkoers 
 
29 juli 
17.00 meeting jury en atleten 
17.30 500 m sprint dames - reeksen  
18.00 500 m sprint heren - reeksen 
18.30 500 m sprint dames - halve finale 
18.45 500 m sprint heren - halve finale 
19.00 20.000 m afvalling dames - finale 
19.40 20.000 m afvalling heren - finale 
20.10 500 m sprint dames - finale 
20.20 500 m sprint heren - finale 
20.30 Prijsuitreiking afvalling en sprint 
21.00 10.000 m aflossing dames - finale 
21.30 10.000 m aflossing heren - finale 
22.00 prijsuitreiking aflossing 
22.15 sluitingsceremonie 
 
30 juli 
9.30 meeting jury en atleten 
10.00 marathon dames 
11.30 marathon heren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgelet! 
De uurschema’s kunnen aangepast worden 
voor TV-uitzending. 
Het aantal reeksen en de duur ervan kan 
worden aangepast aan het aantal renners. 

 


