
Programma ‘Grote Prijs van Vlaanderen’ 2006 
 

Vrijdag 11 augustus 2006 Zaterdag 12 augustus 2006 Zondag 13 augustus 2006 
  Wegkoers 
Aanvang: 18.00 uur Ploegenvoorstelling: 13.00 uur 10.00u – 16 km.wegkoers juniors-seniors dames: 7 r + startafstand 

10.45u - 30 km.wegkoers juniors-seniors heren: 14 r + startafstand 
Wedstrijden: 18.00 uur Wedstrijden: 14.00 uur Wedstrijden: 14.00 uur 
  
 1. miniemen meisjes           1.200 m           6 r. 
  2. miniemen jongens           1.200 m.         6 r. 
  3. pupillen meisjes              1.600 m.          8 r. 
  4. pupillen jongens              1.600 m.          8 r.   
  5. kadetten meisjes              2.000 m.        10 r. 
  6. kadetten jongens             afvalling         
  7. seniors heren                   1.500 m.        reeksen 
  8. scholieren dames             afvalling 
  9. scholieren heren              afvalling 
10. juniors dames                   4.000 m.         20 r. 
11. juniors heren                    6.000 m.         30 r.   
12. seniors dames                   4.000 m.        20 r. 
13. seniors heren                     1.500 m.      ½ finale 
 
Pauze 
 
14. miniemen meisjes            600 m.            3 r. 
15. miniemen jongens             600 m.           3 r. 
16. pupillen meisjes                800 m.           4 r. 
17. pupillen jongens                800 m.           4 r. 
18. seniors heren                     1.500 m.         finale 
19. kadetten meisjes                1.000 m.         5 r. 
20. kadetten jongens                1.000 m.          5 r. 
21. scholieren dames               2.000 m.          10 r. 
22. scholieren heren               2.000 m.          10 r. 
23. juniors dames                    5.000 m.       punten 
24. juniors heren                     8.000 m.       punten 
25. seniors dames                    5.000 m.       punten 
26. seniors heren                     10.000 m.        50r. 

 
  1. seniors dames                      500 m           reeksen 
  2. miniemen meisjes               800 m.           4 r. 
  3. miniemen jongens               800 m.           4 r. 
  4. pupillen meisjes                  1.000 m.          5 r. 
  5. pupillen jongens                 1.000 m.           5 r. 
  6. kadetten meisjes                 1.200 m.           6 r. 
  7. kadetten jongens                 1.200 m.           6 r. 
  8. scholieren dames                1.600 m.        punten    
  9. scholieren  heren                 3.000 m.        punten 
10. juniors dames                      2.000 m.          10 r. 
11. juniors heren                       3.000 m.          15 r. 
12. seniors dames                      500 m.           ½ finale
13. seniors heren                        5.000 m          40 r. 
 
Pauze (wedstrijd niet-aangeslotenen) 
 
14. seniors dames                      500 m.            finale 
15. miniemen meisjes                1.000 m.       5 r. 
16. miniemen jongens               1.000 m.      5 r. 
17. pupillen meisjes                  2.000 m.      10 r. 
18. pupillen jongens                  2.000 m.     10 r. 
19. kadetten meisjes                 2.400 m.     12 r. 
20. kadetten jongens                 3.000 m.     15 r. 
21. scholieren dames                5.000 m.     25 r. 
22. scholieren heren                 8.000 m.    40 r. 
23. juniors dames                     afvalling 
24. juniors heren                       afvalling 
25. seniors dames                      afvalling 
26. seniors heren                       15.000 m.       punten 

   
  1. miniemen meisjes              600 m.  3 r. 
  2. miniemen jongens             600 m.          3 r. 
  3. pupillen meisjes                 800 m.          4 r. 
  4. pupillen jongens                800 m.         4 r. 
  5. kadetten meisjes               afvalling 
  6. kadetten jongens                1.600 m.      8 r. 
  7. scholieren dames               2.000 m.       10 r. 
  8. scholieren heren                 4.000 m.      20 r. 
  9. miniemen meisjes              1.200 m.       6 r. 
10. miniemen jongens              1.200 m.       6 r. 
11. pupillen meisjes                 1.600 m.        8 r. 
12. pupillen jongens                 1.600 m.        8 r. 
 
 
Pauze 
 
13. kadetten-scholieren dames 6.000 m.     ploegkoers 
14. juniors dames                3.000 m.       15 r. 
15. juniors heren   3.000 m.            15 r.      
16. kadetten-scholieren heren  8.000 m.     ploegkoers 
17. seniors dames                     3.000 m.        15 r. 
18. seniors heren                       afvalling 
 
18.00 uur prijsuitreiking 

   
Enkel juniors/seniors die op vrijdag en zaterdag aan alle wedstrijden hebben deelgenomen mogen starten aan de wegwedstrijd van zondagvoormiddag. 
De categorie ‘Liefhebbers’  kunnen enkel deelnemen aan de wegwedstrijd van  zondagvoormiddag 


