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, 5 oktober 2008
Secr :  Monique Adang
Aarschotsesteenweg 53
3300 Tienen
 016 81 38 18
 monique.adang@skynet.be
website : www.rsc-tienen.be
DEXIA 786-5715853-15

BETREFT: Open skeelertrainingen met oefenwedstrijden in Tienen

Beste inline skaters, beste ouders,

Hiermee willen we jullie graag uitnodigen op een aantal open trainingen met oefenwedstrijden in onze sporthal aan het
Houtemveld in Tienen. We zijn er ons van bewust dat het wedstrijdskeeleren soms verre verplaatsingen inhoudt – een
niet evidente inspanning voor de meeste ouders. Daarom willen we dit seizoen een extra inspanning leveren om een
aantal kleinere wedstrijden en gezamenlijke trainingen te organiseren met de clubs in Vlaams-Brabant. Het is onze
bedoeling om recreatieve skaters en jonge competitierijders de kans te geven om kennis te maken met het
wedstrijdskeeleren. De doelgroep zijn dan ook de gevorderde recreanten, aankomende en jonge competitierijders
van de vernoemde clubs. Dit is alvast het programma dat wij als RSC Tienen aanbieden.
DATA
•
•
•

•

Zondagnamiddag 26 oktober – Regiowedstrijd VL-Brabant - Sporthal Houtemveld Tienen (zie uitnodiging);
Vrijdagavond 7 november – Oefenwedstrijd – Sporthal Houtemveld Tienen (details op volgende blz);
Op dinsdag 30 december – Open training – Sporthal Houtemveld Tienen;
o Tussen 14 – 16 u;
o Toegankelijk voor alle competitierijders en aankomende competitierijders;
o Deelname gratis
Vijdagavond 16 januari – Oefenwedstrijd – Sporthal Houtemveld Tienen (details op volgende blz);

Indien interesse om deel te nemen – of bijkomende vragen… neem contact op met jullie eigen trainers en
clubverantwoordelijken. Voor meer info kan je ook naar Christophe Vanroelen telefoneren of mailen – 0497/40.48.28 –
christophe@rsc-tienen.be. Bijkomende details over de oefenwedstrijden vind je op de volgende bladzijde.
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SB Management – Leuvenselaan 191 – 3300 Tienen -  0495/28 11 38

PROGRAMMA – OEFENWEDSTRIJDEN
Vrijdag 7 november
•
•
•

•

18.45u: Inschrijving
19.00u: gezamenlijke opwarming;
19.15u: Start wedstrijden
o Deel 1:
 Alle reeksen 2 ronden tijdrijden
o Deel 2:
 Pre-miniemen – 2 ronden;
 Miniemen – 4 ronden;
 Recrea 1998-1997/ Competitie 1998-1997 – 8 ronden;
 Recrea 1996-1993/ Competitie 1996-1993 – 10 ronden;
o Deel 3:
 Pre-miniemen – 4 ronden;
 Miniemen – 8 ronden;
 Recrea 1998-1997/ Competitie 1998-1997 – 15 ronden;
 Recrea 1996-1993/ Competitie 1996-1993 – 15 ronden;
21.00u: Einde van de wedstrijden

Vrijdag 16 januari
•
•
•

18.45u: Inschrijving
19.00u: gezamenlijke opwarming;
19.15u: Start wedstrijden
o Deel 1:
 Alle reeksen hindernisparcours op tijd
o Deel 2:
 Recrea 1998-1997/ Competitie 1998-1997 – 2 ronden, snelheidsreeksen;
 Recrea 1996-1993/ Competitie 1996-1993 – 2 ronden, snelheidsreeksen;
 Pre-miniemen – 2 ronden;
 Miniemen – 4 ronden;
 Recrea 1998-1997/ Competitie 1998-1997 – 2 ronden, ½ finale;
 Recrea 1996-1993/ Competitie 1996-1993 – 2 ronden, ½ finale;
o Deel 3:
 Pre-miniemen & Miniemen – aflossingswedstrijd - 12 ronden;
 Recrea 1998-1997/ Competitie 1998-1997 – 2 ronden, finale;
 Recrea 1996-1993/ Competitie 1996-1993 – 2 ronden, finale
o 21.00u: Einde van de wedstrijden + Prijsuitreiking

REGLEMENT
• De deelnemers worden ingedeeld in de volgende categorieën:
o Pre-miniemen (competitie en recrea) – 2001 en jonger;
o Miniemen (competitie en recrea) – 2000-1999;
o Recrea 1998-1997; Competitie 1998-1997;
o Recrea 1996-1993; Competitie 1996-1993;
• “Recrea” en “competitie” worden onderscheiden op basis van het al of niet hebben van een
competitievergunning
• Alle categorieën zijn jongens en meisjes gemengd;
• Ondanks de aparte klassementen, kan ter plaatse worden beslist om sommige categorieën te laten samen rijden;
• Over alle wedstrijden samen wordt een eindklassement opgemaakt (som van de behaalde plaatsen – wie het
minste punten heeft wint, enz…) – de prijsuitreiking gebeurt onmiddellijk na de laatste wedstrijd op 16 januari;
• De wedstrijden worden gereden volgens de gangbare gedragsregels (fair play) in het wedstrijdskeeleren
• Aflossingswedstrijden: ter plaatse worden ploegen van 3 deelnemers samengesteld, bestaande uit minimum 1
pre-miniem. Aflossing gebeurt door te duwen binnen een daar voor aangeduide strook.
• Snelheidsreeksen: de deelnemers worden opgedeeld in 4 even grote reeksen; de eerste en tweede van iedere
reeks mogen deelnemen aan de halve finale; de eerste en tweede van iedere halve finale mogen deelnemen
aan de finale;
• Dit is een niet-officiële wedstrijd – het betreft maw een recreatieve clubactiviteit van RSC Tienen vzw: leden van
RSC Tienen zijn verzekerd via hun lidmaatschap; deelnemers uit andere clubs zijn verzekerd via het
lidmaatschap van hun club en dienen dus toestemming tot deelame te krijgen van HUN club!
• Deelname aan de wedstrijden is gratis

