
 

SPEEDCRITERIUM 

    2017   
 

Rolschaatsclub en skeelerclub Tienen & Reko Roller Club Zemst 

 
1) DATA 

a) zaterdag 8 april 2017 Skeelerpiste “Houtemveld” Tienen  

b) zondag 9 april 2017 Skeelerpiste “Stadion Arnold Decoster” Eppegem (Zemst) 

 

 

2) CATEGORIEEN 

a) Miniemen: 2008 – 2009 - 2010 

b) Pupillen: 2006 - 2007 

c) Scholieren: 2004 - 2005 

d) Cadetten: 2002 - 2003  

e) Juniores/seniores  2001 -… 

f) Liefhebbers: 2001 - …  
 

 

3) Voor alle renners met vergunning VRB of FBFP 

 

4) AFSTANDEN per categorie 
 

Miniemen meisjes & jongens 200 m snelheid 500 m 800 m 1000 m 

Pupillen meisjes & jongens 300 m snelheid 800 m 1000 m 2000 m 

Scholieren meisjes & jongens 500 m snelheid 1000 m 2000 m 3000 m 

Cadetten meisjes & jongens 500 m snelheid 1000 m 3000 m Puntenkoers 5000 m 

Juniores/Seniores dames & heren 1000 m in lijn 1500 m 3000 m 5000 m Puntenkoers 

Liefhebbers dames & heren 1000 m in lijn 3000 m 4000 m 5000 m 

 

5) SNELHEID 
De snelheidswedstrijden  worden verreden met max. 6 deelnemers per  

reeks/finale. 

 

De reeksen worden gemaakt aan de hand van de  uitslag van de 1ste wedstrijd 

van die dag. Er zijn zowel A-, B, C-finales  enz.  (in functie van het aantal 

renners). 

 

Meisjes & jongens 

afzonderlijk klassement 
 



Indien er door het kleine aantal renners geen reeksen gemaakt kunnen worden, 

wordt de finale 2 maal gereden. Bij gelijkheid van punten is het de 2de  

wedstrijd die telt. 

 

6) PUNTENKOERS 

 

  

 

 

7) EINDKLASSEMENT 

a) Alle wedstrijden worden samengeteld. Eindoverwinnaar is degene met de 

minste punten. Bij gelijkheid van punten is de laatste wedstrijd 

doorslaggevend. 

b) Bij niet deelname krijgt men 50 punten. 

c) Voor alle categorieën van miniemen t/m cadetten is er een afzonderlijk 

klassement voorzien voor dames en heren. 

d) Er is één gezamenlijk klassement voor juniores/seniores dames, een 

gezamenlijk klassement voor juniores/seniores heren en een gezamenlijk 

klassement voor dames en heren liefhebbers.  
 

 

8) PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP Vlaams- Brabant & 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (miniemen tem cadetten) 

op de piste 

Enkel de wedstrijden op zaterdag tellen mee voor het provinciaal 

kampioenschap ‘Vlaams-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest’ op de piste; De 2 wedstrijden worden tezamen geteld. Bij gelijkheid 

van punten telt de laatste wedstrijd. 

 Cadetten Jun/Sen 

25  start 

24   

23  Bel 

22  P 

21   

20  P 

19   

18  P 

17   

16  P 

15 start  

14  P 

13 Bel  

12 P P 

11   

10 P P 

9   

8 P P 

7   

6 P P 

5   

4 P P 

3   

2 P P 

1   

0 Aankomst Aankomst 



De prijsuitreiking volgt na de laatste wedstrijd op zaterdag. Iedere 

deelnemer uit Vlaams- Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekomt 

een prijs. 
 

9) BELONING eindklassement 

Om in aanmerking te komen voor de beloning van het eindklassement dient men 

aan beide wedstrijddagen deelgenomen te hebben.  

 

10) Uitzonderingen 

Alle onvoorziene omstandigheden zullen ter plaatse behandeld worden door de 

algemene koersleider, 1 lid van RSC Tienen en 1 lid van Reko R.C. Zemst. 
 

 

                      
 

 

PROGRAMMA 

Rolschaatspiste Houtemveld Tienen 

zaterdag 8 april 2017 

 

 

Aanvang: 13.30 uur 

 

 1e wedstrijd 2e wedstrijd 

Miniemen meisjes & jongens 800 m  

Miniemen meisjes  200 m A ,B, C finale 

Miniemen jongens  200 m A ,B, C finale 

Pupillen meisjes & jongens 2000 m 800 m 

Scholieren meisjes & jongens 2000 m  

Scholieren meisjes  500 m A ,B, C finale 

Scholieren jongens  500 m A ,B, C finale 

Cadetten meisjes & jongens 1000 m  3.000m puntenkoers 

Juniores & Seniores dames 1500 m   

Juniores & Seniores heren  1500 m   
Juniores/Seniores dames & heren  3.000 m 

Liefhebbers dames & heren 1000 m in lijn 3.000 m  

Miniemen meisjes 200 m snelheid reeksen  

Miniemen jongens 200 m snelheid reeksen  

Scholieren meisjes 500 m snelheid reeksen  

Scholieren jongens 500 m snelheid reeksen  

 

Wedstrijden recreanten om 15u 

 
Noot: Het dagklassement telt mee voor het Vlaams - Brabants & Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest kampioenschap voor miniemen t/m cadetten. 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

Rolschaatspiste“Arnold Decoster” 

Zemst/Eppegem 

zondag 9 april 2017 

 
Aanvang: 13.30 uur     

 
 1e wedstrijd 2e wedstrijd 

Miniemen meisjes & jongens 1000 m 500 m 

Pupillen meisjes & jongens 1000 m  

Pupillen meisjes  300 m A ,B, C finale 

Pupillen jongens  300 m A ,B, C finale 

Scholieren meisjes & jongens 3000 m 1000 m  

Cadetten meisjes 500 m snelheid reeksen  

Cadetten jongens 500 m snelheid reeksen  

Cadetten meisjes & jongens  5.000 m  

Liefhebbers dames & heren 3.000 m  5.000 m 

Juniores & Seniores dames 1000 m in lijn  

Juniores & Seniores heren 1000 m in lijn  

Juniors/Seniors dames & heren  5000 puntenkoers 

Pupillen meisjes 300 m snelheid reeksen  

Pupillen jongens 300 m snelheid reeksen  

Cadetten meisjes 500 m snelheid A ,B, C finale  

Cadetten jongens 500 m snelheid A ,B, C finale  

   

alle categorieën  ploegkoers 

 

Ploegkoersen miniemen 9 Ro / pupillen– scholieren 12 Ro / cadetten – junioren – 

senioren 15 Ro 

 

Wedstrijden recreanten om 15u 

 

 

De startvolgorde voor de 1ste wedstrijd wordt aan de hand van het dagklassement van de 

1ste wedstrijddag gemaakt. 

 

 

 

 


