
ROLSCHAATSCLUB HEVERLEE 
INTERNATIONALE PINKSTERTWEEDAAGSE 2009 

met 
OPEN BELGISCH KAMPIOENSCHAP MARATHON 

 
Zondag 

31 mei 2009 
 

Plaats: Rolschaatspiste Provinciedomein Kessel-Lo 
 Bruineveld - 3010 Kessel-Lo (Parking: Domeinstraat) 
 1 R = 400 m 
 
Aanvang: 14.00 uur 
 
1. Scholieren jongens 12 R punten 4.800 m 
2. Pupillen meisjes 5 R 2.000 m 
3. Cadetten jongens 8 R 3.200 m 
4. Miniemen meisjes tijdrijden 100 m 
5. Miniemen jongens 3 R 1.200 m 
6. Cadetten meisjes 7 R 2.800 m 
7. Pupillen jongens 5 R 2.000 m 
8. Scholieren meisjes 10 R punten 4.000 m 
9. Scholieren jongens 2 R 800 m 
10. Pupillen meisjes 3 R pick up race 1.200 m 
11. Cadetten jongens 2 R 800 m 
12. Miniemen meisjes 1 R 400 m 
 
13 GIBOTEX AMERICAN RACE en pauze 
 
14. Miniemen jongens tijdrijden 100 m 
15. Cadetten meisjes 2 R 800 m 
16. Pupillen jongens 3 R pick up race 1.200 m 
17. Scholieren meisjes 2 R 800 m 
18. Scholieren jongens 5 R 2.000 m 
19. Pupillen meisjes 2 R 800 m 
20. Cadetten jongens 5 R punten 2.000 m 
21. Miniemen meisjes 3 R 1.200 m 
22. Miniemen jongens 1 R 400 m 
23. Cadetten meisjes 4 R punten 1.600 m 
24. Pupillen jongens 2 R 800 m 
25. Scholieren meisjes 5 R 2.000 m 

Maandag 
1 juni 2009 

 

Plaats: Wijk ‘Terbankveld’ - Heverlee 
 J. Florquinlaan - 3001 Heverlee 
 1 R = 846 m 
 
Aanvang: 13.30 uur 
 
13.30 uur 1. Miniemen meisjes 1 R 846 m (*) 
  Miniemen jongens 
 2. Pupillen meisjes 2 R 1.692 m (*) 
  Pupillen jongens 
 
 Pauze (wedstrijden voor recreanten) 
 
 3. Miniemen meisjes 1 R 846 m (*) 
  Miniemen jongens 
 4. Pupillen meisjes 2 R 1.692 m (*) 
  Pupillen jongens 
 
 

OPEN BELGISCH KAMPIOENSCHAP MARATHON 
 
 5. Cadetten meisjes + Cadetten jongens 10.548m (*) 
  Scholieren meisjes + Scholieren jongens 
  (*) Deze wedstrijden gelden voor het Vlaams-Brabants 

kampioenschap Weg 
 
15.00 uur 6. Seniores + Juniores + Liefhebbers dames 42.195 m 
 
16.45 uur 7. Seniores + Juniores + Liefhebbers heren 42.195 m 
 
 
De prijsuitreiking van de Internationale Pinkstertweedaagse vindt plaats op 
de omloop van Wijk ‘Terbankveld’, een uur na het vrijgeven van de uitslag van 
de laatste wedstrijd. 



WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
De wedstrijden worden betwist volgens de hierna volgende specifieke regels 
en voor de daarin niet bepaalde aangelegenheden volgens de bepalingen van 
het Belgische snelschaatsreglement. 
Voor aangelegenheden die noch in de specifieke regels, noch in het Belgische 
snelschaatsreglement zijn bepaald, wordt een beroep gedaan op de CIC- en 
CEC-reglementen. 
Gevallen waarvoor de bovenvermelde regels en reglementen geen antwoord 
bieden, worden ter plaatse beslist door een ad hoc-commissie die als volgt is 
samengesteld: 
• de wedstrijdleider (bijgestaan door de algemene aankomstrechter voor 

betwistingen inzake uitslagen), 
• de afgevaardigde van de organiserende club, 
• de Technisch Directeur skeeleren VRB en/of zijn adjunct en de aanwezige 

leden het Nationale Snelschaatscomité. 
 
1. DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
Er zijn geen beperkende deelnemingsvoorwaarden. 
Iedere gelicentieerde snelschaats(t)er mag aan een wedstrijd voor zijn/haar 
categorie deelnemen, ongeacht of hij/zij ook aan de andere wedstrijden die 
voor zijn/haar categorie op het programma staan, heeft deelgenomen of zal 
deelnemen. Wie bijvoorbeeld op 31 mei aan één of twee koerssen niet kan 
deelnemen, mag op 1 juni starten. 
 
2. UITSLAGEN 
A. UITSLAG PER KOERS 
- Voor elke betwiste koers krijgt de eerste in de uitslag één punt, de tweede 

twee punten enz. 
- Voor iedere koers wordt de uitslag per categorie opgesteld, zelfs in het 

geval dat meerdere categorieën aan die koers deelnemen. 
- Voor het Belgisch Kampioenschap Lange Afstand is de reglementering van 

BFRS integraal van toepassing 
 
B. DAGKLASSEMENT 
- Op 31 mei wordt per categorie een dagklassement opgesteld waarbij de die 

dag behaalde plaatspunten per deelne(e)m(st)er worden opgeteld. Bij 
gelijkheid van punten is de plaats behaald tijdens de laatst betwiste 
wedstrijd van de dag doorslaggevend. 

- Op 1 juni geldt de wedstrijduitslag als dagklassement. 

C. EINDKLASSEMENT OVER 2 DAGEN 
Voor de categorieën miniemen, pupillen, cadetten en scholieren is er een 
klassement over het totaal van alle wedstrijden die gedurende de twee dagen 
worden gereden. De uitslagen van het BK Lange Afstand voor cadetten en 
scholieren meisjes en jongens wordt eveneens uitgesplitst per categorie om de 
einduitslag te bepalen. 
Om in dat eindklassement voor te komen moet men deelnemen aan alle 
wedstrijden voor zijn/haar categorie. 
 
3. BIJZONDERE BEPALINGEN 
A. BELGISCH KAMPIOENSCHAP LANGE AFSTAND 
Voor de reglementering van deze wedstrijden wordt verwezen naar de 
sportreglementering van BFRS die hier volledig van toepassing is 
 
B. PUNTENWEDSTRIJDEN VOOR SCHOLIEREN 
Wat de punten betreft zijn er puntensprinten op rondetellerstanden 14,13,12, 9, 
8, 7,4, 3, 2 en 0 (= aankomst van de wedstrijd). De punten zijn telkens 3, 2 en 
1 voor respectievelijk de 1ste , 2de en 3de. Bij gelijkheid van punten is de plaats 
behaald op rondetellerstand 0 doorslaggevend. 
 
C. PUNTENWEDSTRIJDEN VOOR CADETTEN 
Bij iedere doortocht aan de aankomstlijn wordt voor punten gesprint. Die 
punten zijn telkens 3, 2 en 1 voor respectievelijk de 1ste , 2de en 3de. Bij 
gelijkheid van punten is de plaats behaald op rondetellerstand 0 
doorslaggevend. 
 
D. PICK UP RACE VOOR PUPILLEN 
Na een inrijronde liggen verspreid over een strook van ongeveer 50 m voor de 
aankomstlijn een aantal buizen in een zacht materiaal. Dat aantal is gelijk aan 
het aantal deelne(e)m(st)ers + 3. Iedere deelne(e)m(st)er moet een van die 
buizen oprapen en vasthouden tot na het overschrijden van de aankomst van 
de wedstrijd. Deelne(e)m(st)ers die toch zonder buis zouden aankomen, 
worden gerangschikt na deelne(e)m(st)ers die dat wel correct hebben 
uitgevoerd. 
 
D. GIBOTEX AMERICAN RACE 
De bedoeling van de Gibotex American Race is de afstand die in een al dan 
niet belangrijke mate tussen atleten van verschillende clubs en categorieën 



bestaat, te doen vervagen. Dit gebeurt via het samen, volledig gemengd 
betwisten van een aflossingswedstrijd. 
 
Rekening houdend met de bedoeling van de Gibotex American Race (vooral 
sociaal gericht, minder klemtoon op het competitieve aspect) gaan de 
organisatoren ervan uit dat alle atleten die in de voorafgaande wedstrijden zijn 
gestart, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, categorie en club, aan de Gibotex 
American Race deelnemen. Aan de clubverantwoordelijken wordt gevraagd de 
naam van een atleet die desondanks niet aan de Gibotex American Race wil 
deelnemen, zo snel mogelijk en uiterlijk voor het begin van de eerste pauze 
aan het wedstrijdsecretariaat te melden. 
 
De Gibotex American Race wordt betwist door maximaal 10 ploegen. Die 
ploegen worden gevormd door telkens maximaal 10 atleten, zowel jongens als 
meisjes, uit verschillende categorieën en clubs. Iedere deelnemende atleet 
krijgt voor de wedstrijd van de organisatie een T-shirt in de kleur van zijn/haar 
gelegenheidsploeg. De atleten mogen die T-shirt als aandenken houden. 
 
Vanzelfsprekend is het de bedoeling ploegen te vormen die enerzijds voor de 
deelnemende atleten niet bij voorbaat voorspelbaar zijn (wie rijdt met wie in de 
rode ploeg?) en anderzijds op het sportieve vlak zo evenwaardig mogelijk zijn 
(zal de blauwe ploeg beter zijn dan de groene?). De organisatoren zullen 
daarom bij het samenstellen van de ploegen het volgende principe toepassen: 
de uitslagen van de wedstrijden van het eerste deel van het programma van 
31 mei zijn het uitgangspunt waarbij voor elke categorie de best geklasseerde 
atleet bij de jongens in dezelfde ploeg terecht komt als de minst goed 
geklasseerde atlete bij de meisjes, de tweede best geklasseerde jongen in 
dezelfde ploeg als het op één na minst goed geklasseerde meisje enz. 
Als het aantal ingeschreven atleten onvoldoende is om de voormelde principes 
integraal toe te passen, zal met inachtneming van een sportief evenwaardige 
samenstelling van de ploegen: 
1. het aantal deelnemende atleten per ploeg worden teruggebracht naar 9, 8, 

7,… 
2. het aantal deelnemende ploegen worden teruggebracht tot 9, 8, 7 … 
 
In de Gibotex American Race start voor elke ploeg de atlete van de categorie 
miniemen meisjes (eventueel jongens). Miniemen en pupillen leggen elk een 
ronde af. Ze lossen elkaar af door aanraking. Cadetten leggen twee ronden af 
en scholieren drie. Zij lossen elkaar af via het doorgeven van een buis in een 
zacht materiaal. 
Afhankelijk van het aantal deelnemende atleten per ploeg kunnen de 

organisatoren de af te leggen afstanden zo nodig verdubbelen. 
 
De organisatie kan beslissen om, naast het T-shirt voor alle deelnemende 
atleten, ieder lid van de winnende ploeg een beloning te overhandigen. 
 
4. BELONINGEN 
A. PRIJZEN DAGKLASSEMENTEN 
Voor alle categorieën wordt een klassement opgemaakt per dag. Iedereen die 
deelneemt aan alle wedstrijden van die dag voor zijn/haar categorie wordt 
opgenomen in het dagklassement en krijgt een prijs (uitreiking via de 
clubafgevaardigde op 31 mei). 
UITZONDERING: 
Voor het Belgisch Kampioenschap Lange Afstand ontvangen alleen de eerste 
3 van elke uitslag (juniores, seniores en liefhebbers dames - juniores, seniores 
en liefhebbers heren) een prijs op voorwaarde dat men in wedstrijd blijft tot het 
einde ervan. 
Voorwaarde voor het toekennen van de prijzen zoals bepaald in de prijzenlijst, 
is dat minimaal 40 atleten voor het BK starten. Als er minder dan 40 atleten 
deelnemen, worden de prijzen pro rata aangepast (- 2,5% per atleet minder 
dan 40). 
 
Voor het Belgisch Kampioenschap Lange Afstand cadetten en scholieren 
dames en cadetten en scholieren heren ontvangen de eerste tien een prijs op 
voorwaarde dat men in wedstrijd blijft tot het einde ervan. 
 
B. BEKERS EINDKLASSEMENT OVER 2 DAGEN (31 MEI EN 1 JUNI) 
In de categorieën miniemen, pupillen, cadetten en scholieren krijgen de eerste 
drie geklasseerden een beker. Voor het berekenen van deze einduitslag wordt 
voor de categorieën cadetten en scholieren dames en heren de uitslag van het 
BK Lange Afstand uitgesplitst. Aan het eindklassement over twee dagen zijn 
geen andere prijzen verbonden. 
 
C. ALGEMENE BEPALINGEN 
- Als een wedstrijddag niet integraal kan plaatsvinden, hebben de 

organisatoren het recht de beloningen aan te passen. 
- Alle bekers worden 1 uur na aankomst van de laatste wedstrijd van de 

laatste wedstrijddag op de omloop zelf uitgereikt. De atleten worden geacht 
zelf hun beker af te halen. Als vooraf geen geldige reden aan de 
organisatoren wordt gemeld, blijven de niet persoonlijk afgehaalde bekers 
eigendom van de organiserende vereniging. 

 


