
21ste Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor 2006 
Reglement 

 
 
Organisatie VRB-koerskern 

Inzet Titel ‘Vlaams Kampioen Indoor 2006’ 

Deelname Competitieleden van de VRB-clubs (van miniemen t/m scholieren) 

Inschrijving Gratis 

Beloningen Per categorie : 
- Winnaar : titel ‘Vlaams Kampioen Indoor 2006’ plus beker of trofee 
- Tweede en derde: beker of trofee 
- Vanaf de vierde plaats: een herinnering 

Prijsuitreiking Op 12 maart 2006, na de wedstrijden in de sporthal te Tienen. 
 
 

Puntenkoers 
Cadetten 4 x spurt met telkens 1 punt (punten om de 3 ronden) 
 Eindspurt: 3-2-1 punten. 
 
Scholieren 6 x spurt met telkens 1 punt  (punten om de 3 ronden) 
 Eindspurt: 3-2-1 punten. 
 
 
Snelheid 
Finale met max. 6 deelnemers. 
 
 

Strafpunten 
In het streven naar een sportiever en correcter koersverloop, wordt tijdens het Vlaams 
Kampioenschap Indoor gewerkt met een strafpuntensysteem. Hierdoor wordt het mogelijk 
om strenger op te treden en meteen in te grijpen bij elke vorm van aanraken die een correct 
koersverloop hindert of een andere atleet moeilijkheden oplevert.  Vertrokken wordt dan ook 
vanuit het basisidee van een no-touch wedstrijd. M.a.w. élke vorm van aanraken kan door 
de koersrechters bestraft worden met strafpunten. 

Het aantal toegekende strafpunten wordt gradueel ook groter. Bij een eerste overtreding 3 
punten, bij een tweede 6, vanaf de derde overtreding 9 punten.  De strafpunten blijven 
geldig op de volgende wedstrijd(en), t.t.z. na een eerste overtreding tijdens de eerste 
wedstrijddag zal een volgende overtreding – zelfs al gebeurt deze op de tweede, derde of 
vierde wedstrijddag – bestraft worden met 6 punten. Idem voor een 2de en 3de overtreding. 

Bovendien komt deze puntentelling bovenop de ‘gewone’ strafmaat beschreven in het 
koersreglement (declassering, uit wedstrijd nemen, …). 
 



 
Puntentelling per wedstrijd 
Per wedstrijd krijgt de eerste plaats 20 punten, de tweede 18, de derde 16.  

Vanaf de 4de plaats 15, 5de = 14, enz. tot de 18de plaats, vanaf de 18de plaats blijft men 
dus 1 punt krijgen. 
 

Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten 
1 20 8 11 15 4 
2 18 9 10 16 3 
3 16 10 9 17 2 
4 15 11 8 18 1 
5 14 12 7 19 1 
6 13 13 6 20 1 
7 12 14 5 … 1 

 

Dagklassementen 
- Per manche wordt een dagklassement opgemaakt. 
- Om bij gelijkheid van punten de juiste plaats toe te kennen wordt eerst het aantal 

overwinningen in aanmerking genomen, dan het aantal strafpunten (hoe minder, hoe 
beter) en vervolgens de plaats behaald in de laatste wedstrijd van die dag. 

- De winnaar van het dagklassement krijgt 1 punt, de tweede 2 punten enz., …. niet 
deelname = 50 punten. 

 
Eindklassement 
- Om te worden opgenomen in de einduitslag dient een renner aan minimum 3 van de 4 

manches deel te nemen. 
- Voor het eindklassement worden de 3 beste dagklassementen in aanmerking genomen. 
- Bij gelijkheid van punten wordt het volgende in aanmerking genomen : 

1. het aantal dagklassement-overwinningen 
2. het weggelaten dagklassement 
3. het laatste dagklassement 

 
 
 
 
Indien de omstandigheden dit vereisen, kan de technisch directeur skeeleren of de adjunct-
technisch directeur, in samenspraak met de algemene koersrechter en de organiserende 
club, wijzigingen aanbrengen aan het programma. 
 
 


