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Grote Prijs van Vlaanderen Inline Skating 
Reglement 

 
De ‘Grote Prijs van Vlaanderen Inline Skating’ is een internationale driedaagse skeelerwedstrijd die jaarlijks 
wordt ingericht door ‘ZWAANTJES ROLLER CLUB ZANDVOORDE V.Z.W.’, rond half augustus. 
 

1 Organisatie 
‘Zwaantjes Roller Club Zandvoorde V.Z.W.’ is aangesloten bij de Koninklijke  Belgische Federatie van Roller 
Skating (BFRS) en bij de Vlaamse Roller Bond (VRB). 

2 Deelnemers 
Iedere club mag renners inschrijven. Elke renner wordt, voor de volledige duur van het tornooi, op basis van 
zijn of haar geboortejaar en geslacht ingedeeld in de categorie zoals vermeld in paragraaf 3 van dit 
reglement. Bij uitzondering en op uitdrukkelijk voorafgaandelijk verzoek mag een renner deelnemen in een 
hogere categorie. Op uitzondering van de categorie liefhebbers worden enkel de ingeschrevenen die op het 
einde van de tweede wedstrijddag gerangschikt staan in de uitslagentabel op de derde wedstrijddag 
toegelaten aan de start. 

3 Categorie-indeling 
miniemen   1997 en later scholieren   1991 - 1992 
pupillen      1995 – 1996 juniores        1990 - 1989 
kadetten      1993 – 1994 seniores        1988 en vroeger 

4 Programma 
Het programma wordt vooraf aan alle deelnemende clubs overhandigd. Enkel de organiserende club is, met 
instemming van de Algemene Koersleider, gemachtigd wijzigingen aan te brengen.  De clubafgevaardigden 
worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

5 Puntensysteem - rangschikking - eindklassement 
Na aankomst krijgt elke renner evenveel punten als zijn rangschikking in de wedstrijd. 
Gedubbelden worden op beslissing van de koersleiding uit wedstrijd genomen. Zij ontvangen het aantal 
punten naargelang hun plaats op het ogenblik van hun ontruiming. 
Renners die opgeven worden als laatste geklasseerd. 
Een renner die niet aan alle wedstrijden heeft deelgenomen of werd gediskwalificeerd, wordt niet meer 
opgenomen in de eindklassering. 
Eindwinnaar is degene die na het rijden van alle individuele wedstrijden voor zijn categorie het kleinste 
puntentotaal behaald heeft. 
Bij gelijkheid van punten is eerst het aantal overwinningen en daarna het resultaat van de laatst gereden 
wedstrijd doorslaggevend. 

6 Koersspecificaties  

6.1 Sprintnummers 

6.1.1 500 m 
Reeksen 
Max aantal renners 

 
6 

 
- 

Halve finales 
Max aantal renners 

 
5 

 
De winnaars van de reeksen + de beste tijden. 

Finale 
Max aantal renners 

 
5 

 
De winnaars + de drie beste tijden. 

6.1.2 1.500 m 
Reeksen 
Max aantal renners 

 
10 

 
- 

Halve finales 
Max aantal renners 

 
10 

 
De eerste twee per reeks + beste tijden. 

Finale 
Max aantal renners 

 
10 

 
De eerste twee + de zes beste tijden 
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6.2 Puntenkoers: 
Afstand Inrijronden 
1600 m 2 
3000 m 3 
5000 m 3 
8000 m 4 
15000 m 5 
Tussensprint: elke twee ronden 
Eindsprint: 3,2 en 1 punten  

6.3 Afvallingswedstrijd: 
Het aantal ronden wordt bepaald volgens het aantal deelnemers. De eindsprint wordt betwist tussen vijf 
renners. 

6.4 Ploegkoers: 
Deze wedstrijd is voorbehouden aan de kadetten en scholieren en telt niet mee voor het individueel 
eindklassement. Elke ploeg telt drie renners. Renners van dezelfde ploeg rijden in dezelfde uitrusting. 

6.5 Wegwedstrijd: Grote Prijs Bleijko 

6.5.1 Deelnemers: 
Deze wedstrijd is voorbehouden aan de juniores, seniores en liefhebbers. 

6.5.2 Parcours: 
Start: Markt Zandvoorde. 
Parcours: Markt - Grintweg - Zwanenlaan - Egellaan - Zwanenlaan - Graanmolenstraat - 
Zandvoordedorpstraat. 
Aankomst: Ter hoogte van de Gevaertschool. 

6.5.3 Wedstrijdgegevens: 
 Dames Heren 
Afstand 16 km 30 km 
Aantal ronden 7 + startafstand 14 + startafstand 
Startopstelling 09u45 10u30 
Start 10u00 10u45 

6.5.4 Reglement: 
Het is niet toegestaan om de openbare weg te verlaten of om op de voetpaden te rijden. 
De bekers en trofeeën worden uitgereikt onmiddellijk na de aankomst. 
Bij elke doortocht zijn  premies te verdienen. 
Deelnemers die meer dan 3 minuten achterstand hebben op de kopgroep, worden uit wedstrijd genomen. Zij 
worden daarvan verwittigd door een koersrechter die net voor de laatste bocht voor de finishlijn met een 
witte vlag zal zwaaien. Na dit teken en bij hun daaropvolgende overschrijding van de finish worden deze 
renners geklasseerd, moeten zij de wedstrijd staken en het parcours verlaten. 
Renners die opgeven, melden dat aan de wedstrijdleiding. Doen zij dat niet, dan worden zij als laatste 
geklasseerd. 
Er is een apart klassement voor de wegwedstrijd Grote Prijs Bleijko. Het resultaat van de wegwedstrijd telt 
evenwel mee voor het individueel eindklassement van de Grote Prijs van Vlaanderen. Daarvoor wordt een 
afzonderlijk klassement opgesteld voor de juniores en seniores. 

6.6 Indeling in groepen 
De organisatoren kunnen per categorie beslissen om het deelnemersveld op te splitsen in evenveel groepen 
als zij nodig achten. Deze opsplitsing op willekeurige basis gebeurt vóór de start van de eerste wedstrijd voor 
de betrokken categorie. Na hun eerste wedstrijd, die meetelt voor het individueel klassement, worden de 
deelnemers op basis van hun klassering ingedeeld in een groep. Vanaf hun tweede wedstrijd kunnen een 
vooraf bepaald aantal renners zakken of promoveren naar een andere groep. 
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7 Beloningen: 

7.1 Trofees en bekers 

7.1.1 Algemeen 
De eerste drie van elke categorie krijgen een aandenken. 

7.1.2 Beker Danneel-Vansteenkiste 
De beker 'Danneel-Vansteenkiste' wordt uitgereikt aan de overwinnaar van de ploegkoers. 

7.1.3 Beker Devynck 
De beker ‘Devynck’ wordt sedert 1975 jaarlijks uitgereikt aan de eindoverwinnaar in de categorie Seniores 
Heren. 

7.1.4 Beker Supporters Z.R.C. 
De beker ‘Supporters Z.R.C.’ wordt sedert 1980 jaarlijks uitgereikt aan de eindoverwinnaar in de categorie 
Seniores dames. 

7.2 Geldprijzen 

7.2.1 Ploegkoers 
De eerste drie ploegen van de ploegkoers ontvangen een beloning. 

1ste 2de 3de 
12,50€ 7,50€ 5,00€ 

7.2.2 Grote Prijs van Vlaanderen 
De eerste 5 deelnemers aan alle individuele wedstrijden ontvangen een beloning. 

 1e plaats 2e plaats 3e plaats 4e plaats 5e plaats 
Seniores H 125€ 100€ 75€ 50€ 30€ 
Seniores D 100€ 80€ 60€ 45€ 30€ 
Juniores H 90€ 65€ 45€ 30€ 20€ 
Juniores D 80€ 60€ 45€ 30€ 20€ 
Scholieren H 37€ 30€ 20€ 15€ 12€ 
Scholieren D 32€ 25€ 17€ 12€ 11€ 
Kadetten J 20€ 17€ 15€ 12€ 10€ 
Kadetten M 17€ 15€ 12€ 10€ 9€ 
Pupillen J 17€ 14€ 10€ 9€ 9€ 
Pupillen M 15€ 11€ 9€ 7€ 7€ 
Miniemen J 12€ 11€ 9€ 7€ 7€ 
Miniemen M 11€ 10€ 7€ 6€ 6€ 

7.2.3 Grote Prijs Bleijko 

8 Rugnummers 
De clubafgevaardigde ontvangt voor de aanvang van het tornooi twee wedstrijdnummers per ingeschreven 
renner. Deze nummers worden, op straffe van startverbod, verplicht en leesbaar gedragen op de linker en 
rechter dij. Na de laatste wedstrijd op de laatste wedstrijddag bezorgt de clubafgevaardigde alle rugnummers 
terug. Er wordt een waarborg van 20€ gevraagd per club/team. Deze waarborg wordt volledig terugbetaald 
bij afgifte van alle rugnummers. Per ontbrekend rugnummer wordt 5€ aangerekend. 

9 Bijzondere gevallen 
De wedstrijdleiding beoordeelt alle gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen volgens het BFRS-
reglement. 

10 Klachten 
Zie BFRS-reglement 


