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Rolschaats en Skeeler Club Tienen vzw
 

Aangesloten bij de Vlaamse Roller Bond en de FBRS 
Verkozen tot beste recreatieve Tiense Sportclub in 1991 en 2003 

 

 Tienen, 24 juli 2009 
Secr :  Monique Adang 
  Aarschotsesteenweg 53 
  3300 Tienen 
  016 81 38 18 

 monique.adang@skynet.be 
website : www.rsc-tienen.be 

 DEXIA 786-5715853-15 

 
 
 
 Aan  alle snelschaatsclubs 
  VRB 
  NKRK 
  Snelschaatscomité 
  

 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
 
Het bestuur en de leden van Rolschaats en Skeeler Club Tienen nodigen u graag uit om deel te nemen 
aan de nationale wedstrijd welke plaats vindt op zondag 16 augustus 2009 op de skeelerpiste, gelegen 
Sportcomplex Houtemveld te 3300Tienen. 
 
Opwarmen kan vanaf 12u30. 

Aanvang wedstrijden 13u30. 

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten op zondag 16 augsutus 2009. 
 
 
 

 Het Bestuur van RSC Tienen 
 
 
 
 
Programma 

 1e wedstrijd 2e wedstrijd 3e wedstrijd 
Miniemen meisjes 800 m 600 m 1.000 m 
Miniemen jongens 800 m 600 m 1.000 m 
Pupillen meisjes 1.000 m 500 m 1.200 m 
Pupillen jongens 1.000 m 500 m 1.200 m 
Cadetten meisjes 3.000 m 2.000 m 1.000 m 
Cadetten jongens 3.000 m 2.000 m 1.000 m 
Scholieren meisjes 2.400 m 3.000 m 4.000 m 
Scholieren jongens 2.400 m 3.000 m 4.000 m 
Juniors/seniors dames 1.500 m 3.000 m 5.000 m 
Juniors/seniors  heren 1.500 m 3.000 m 5.000 m 
Liefhebbers dames  1.500 m 3.000 m 5.000 m 
Liefhebbers heren 1.500 m 3.000 m 5.000 m 

 
Na de 2e wedstrijd zijn er wedstrijden voor recreanten. 



 
 
 
 
Reglement 
Organisatie : Rolschaats en Skeeler Club Tienen vzw 
Deelname : deelname is gratis voor alle competitieleden van de clubs aangesloten bij VRB en/of BFRS 
Beloningen 
• Voor de categorieën miniemen en pupillen : een trofee voor de eerste drie. 
• Voor iedereen een geldprijs. 

 miniemen pupillen cadetten scholieren juniors seniors liefhebbers
1ste 10 10 12 12 15 15 15 
2de 8 8 10 10 12 12 12 
3de 6 6 8 8 10 10 10 

vanaf 4de 
plaats 3 3 4 4 6 6 6 

• Indien de trofee/geldprijs niet persoonlijk door de renner wordt afgehaald, blijft deze eigendom van de 
inrichtende club. 

• Prijsuitreiking start binnen het half uur na de laatste wedstrijd. 
 
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 de 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. 
 
Uitzonderingen 

Alle onvoorziene omstandigheden zullen ter plaatse behandeld worden door de algemene koersleider en 
de leden van VBRSF. 
 
 


