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Tienen, 1 februari 2009. 

 
 
 
BETREFT : Nationale indoorwedstrijd 1 maart 2009. 
 
 
Geachte Ouders, 
Beste Clubleden, 
 
 
Hierbij wensen we jullie uit te nodigen op de nationale indoor skeelerwedstrijd op 1 maart 2009.  
 
Zoals gewoon vindt de indoorwedstrijd plaats in de sporthal aan het Houtemveld in Tienen.  
De start van de wedstrijden is voorzien om 14 uur; opwarming vanaf 13 uur. 
 
Wij hopen je te mogen begroeten op zondag 1 maart 2009. 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
 Het bestuur van RSC Tienen. 
 
 
Programma 
 
Aanvang van de wedstrijden 14.00 uur Aantal ronden 
 Deel 1 Deel 2 
Recreatieve rijders* (zie regl) 4 ronden 8 ronden 
Scholieren Dames 5 r (reeksen)** (zie regl) 5 r (finale) 
 Heren 5 r (reeksen) 5 r (finale) 
Juniors, seniors, liefhebbers Dames  5 r (reeksen) 5 r (finale) 
 Heren 5 r (reeksen) 5 r (finale) 
Miniemen Meisjes 5 r 10 r 
 Jongens 5 r 10 r 
Pupillen Meisjes 8 r 16 r (puntenkoers) 
 Jongens 8 r 16 r (puntenkoers) 
Cadetten Meisjes Afvallingswedstrijd 10 r 
 Jongens Afvallingswedstrijd 10 r 
Scholieren Dames 5 r (1/2 finale) 20 r 
 Heren 5 r (1/2 finale) 20 r 
Juniors, seniors, liefhebbers Dames  5 r (1/2 finale) 20 r 
 Heren 5 r (1/2 finale) 20 r 
 



 
 
Reglement 
 
Organisatie: Rolschaats en Skeeler Club Tienen vzw 
 
Deelname: deelname is gratis voor alle recreatie- en competieleden van de clubs aangesloten bij VRB en/of 
BFRS 
 
Beloningen: 

• Voor de categorieën miniemen tem cadetten : een trofee voor de eerste drie in ieder klassement, een 
aandenken voor alle andere deelnemers. 

• Voor recreatieve renners : een aandenken voor alle deelnemers. 

• Voor alle andere categorieën : een geldprijs voor de eerste 5 in ieder klassement. 

• Prijsuitreiking start binnen het half uur na de laatste wedstrijd. 
 
Details wedstrijden: 

• De recreatieve deelnemers (*) kunnen worden ingedeeld in leeftijdscategorieën, afhankelijk van het 
aantal en de leeftijdsverdeling van de deelnemers – inschrijving is noodzakelijk, op voorhand 
(christophe@rsc-tienen.be), of ten laatste om 13.30u op de dag zelf. 

• Sprintwedstrijden in reeksen (**) : afhankelijk van het aantal deelnemers worden er al dan niet reeksen of 
halve finales gereden – het volgense schema wordt hierbij hehanteerd: 
o Reeksen (onbeperkt aantal deelnemers – geplaatst: 2 eerste uit iedere reeks en  

2 beste tijden 3e plaatsen); 
o ½ finale (max. 5 deelnemers per reeks – geplaatst : 2 eerste uit iedere reeks en  

1 beste tijd 3e plaatsen); 
o Finale : max. 5 deelnemers. 

• Puntenkoers: 
o Tussensprint: 2 ptn. voor de 1ste en 1 pt. voor de 2de (punten om de 3 ronden) - 

3 tussensprints; 
o Eindsprint: 3-2-1 punten. 
 

• Afvallingswedstrijd: 
o Het aantal ronden is afhankelijk van het aantal deelnemers; 
o Finale met 3. 

 
Klassementen 

• Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men deelgenomen hebben aan alle 
wedstrijden; 

• Voor iedere categorie is er een afzonderlijk klassement 

• Puntentelling: 
o Per wedstrijd krijgen deelnemers het aantal punten gelijk aan hun behaalde plaats; 
o Na optelling van de punten behaald in iedere wedstrijd, wordt het eindklassement gerangschikt van 

het laagste naar het hoogste puntenaantal; 
o Bij gelijkheid van punten, is het aantal overwinningen doorslaggevend en vervolgens het resultaat 

behaald in de laatste wedstrijd. 
 


