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Deze gaat over één wedstrijd , nl. op : 
 
Zaterdag 2 september 2006: Eppegem-Zemst, Waterleestweg (rolschaatspiste) 
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Deze is voorbehouden aan renners uit de Brabantse en Antwerpse clubs, aangesloten 
bij VRB, die koersactiviteit bezitten. De inrichters kunnen eventueel andere clubs 
uitnodigen, zonder dat die in aanmerking komen voor de wisselbeker. 
De deelname is echter beperkt van miniemen tot en met de categorie scholieren. 
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De categorie miniemen wordt opgespilst in pré-miniemen geboren in 1999 & 2000 
en miniemen geboren in 1997 & 1998 
De overige indeling is zoals voorzien in de reglementen FBRS. Niemand mag 
deelnemen in een andere reeks, tenzij hij definitief overgegaan is naar een hogere 
reeks.  
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a. Eindklassement 
 
Overwinnaar is diegene die de minste punten behaald heeft over zijn prestaties in 
de wedstrijden. Bij gelijke punten in het eindklassement primeert de laatste 
wedstrijd. 

 
b. Clubklassement 

 
De behaalde punten door de best geplaatste van iedere club in elke categorie  
worden tesamen geteld. De club met minste puntentotaal is overwinnaar. Bij 
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gelijkheid van punten primeert het aantal eindoverwinnaars per categorie. Nadien 
primeert het hoogst aantal deelnemers in het eindklassement. 
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a. Individueel klassement 
 

Alleen aan het eindklassement zijn er prijzen verbonden, zoals voorzien in punt 
zeven.  

 
b. Clubklassement 

 
De club met de minste punten behaald in het clubklassement bekomt voor 1 jaar de 
ingestelde wisselbeker "Carosserie Cooseman". 
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Alle niet voorziene gevallen zuller ter plaatse opgelost worden na raadpleging van 
alle clubafgevaardigden, en dit door deheer Decoster Arnold, voorzitter Reko 
Zemst. 
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 Pre-Miniemen Miniemen Pupillen Cadetten Scholieren 
1. € 6 € 6 € 8 € 10 € 12 
2. € 5 € 5 € 6 € 8 € 10 
3. € 4 € 4 € 5 € 6 € 8 
4. € 3 € 3 € 3 € 5 € 5 
5. Enz. Enz. Enz. Enz. Enz 

 


