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33ste Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor 
 

 

 

 

 

1° manche 
zondag 21 januari 2018 

 
 

Organisator: RSC Heverlee 
Zaal: Sportoase 

… x … m - parket 
Adres: Philipssite 6 
 3001 Heverlee 
 

Aanvang: 13.00 uur 
Opwarming: 12.00 uur 
 

 Koers 1 Koers 2 Koers 3 

miniemen meisjes 6R 5R 4R 

miniemen jongens 6R 5R 4R 

pupillen meisjes 10R 8R 6R 

pupillen jongens 10R 8R 6R 

scholieren meisjes 20R 8R  

scholieren jongens 20R 8R  

cadetten meisjes 25R 10R  

cadetten jongens 25R 10R  

jeugd meisjes 25R 10R  

jeugd jongens 25R 10R  
 

S = sprint 
P = puntenkoers 

 

 

2° manche 
zaterdag 27 januari 2018 

 
 

Organisator: Inline Team Brugse Skeelerclub 
Zaal: Tempelhof 
 40 x 33 m – parket 
Adres: Tempelhof 57 
 8000 Brugge 
 

Aanvang: 13.30 uur  
Opwarming: 12.45 uur 
 

 Koers 1 Koers 2 Koers 3 

miniemen meisjes 2R S 5R  

miniemen jongens 2R S 5R  

pupillen meisjes 2R S 8R  

pupillen jongens 2R S 8R  

scholieren meisjes 8R 10R 15R P 

scholieren jongens 8R 10R 15R P 

cadetten meisjes 10R 12R 21R P 

cadetten jongens 10R 12R 21R P 

jeugd meisjes 10R 12R 21R P 

jeugd jongens 10R 12R 21R P 

 

 

3° manche 
zondag 4 februari 2018 

 
 

Organisator: Zwaantjes Rollerclub 
Zaal: Mister V-Arena 
 47 x 33 m - sportvloer 
Adres: Sportparklaan 6 

8400 Oostende (Stene) 
 

Aanvang: 13.00 uur 
 Opwarming: 12.00 uur 
 

 Koers 1 Koers 2 Koers 3 

miniemen meisjes 3R 4R 6R 

miniemen jongens 3R 4R 6R 

pupillen meisjes 4R 6R 10R 

pupillen jongens 4R 6R 10R 

scholieren meisjes 2R S 12R  

scholieren jongens 2R S 12R  

cadetten meisjes 2R S 15R  

cadetten jongens 2R S 15R  

jeugd meisjes 2R S 15R  

jeugd jongens 2R S 15R  

 
 

 

 

4° manche 
zondag 18 februari 2018 

 
 

Organisator: RSC Tienen 
Zaal: Sporthal Houtemveld 
 42 x 36 m – sportvloer 
Adres: Sporthalstraat 12 
 3300 Tienen 
Aanvang: 13.00 uur 
Opwarming: 12.00 uur 
 

 Koers 1 Koers 2 Koers 3 

miniemen meisjes 3R 8R  

miniemen jongens 3R 8R  

pupillen meisjes 4R 12R  

pupillen jongens 4R 12R  

scholieren meisjes 8R 12R 15R 

scholieren jongens 8R 12R 15R 

cadetten meisjes 12R 15R 20R 

cadetten jongens 12R 15R 20R 

jeugd meisjes 12R 15R 20R 

jeugd jongens 12R 15R 20R 

 

 Indien nodig omwille van het aantal renners, wordt de koers in reeksen gereden 

 
Indien een (zeer) groot aantal deelnemers, worden geen reeksen gereden; op basis van de vorige koers worden twee (of 
meer) groepen gemaakt en wordt er een ‘grote’ en een ‘kleine finale’ gereden. 
De beslissing hierover wordt meegedeeld voor aanvang van de eerste koers van de manche. 

Rood Deze koers valt weg indien de vorige koers in reeksen gereden wordt. 



33ste Vlaams Kampioenschap Skeeleren Indoor 
 

 

 

Algemene info 
 

Organisatie 
Vlaamse Rollerbond 
 

Inzet 
Titel ‘Vlaams Kampioen Indoor 2018’. 
 

Deelname 
Het VK Skeeleren Indoor is een open wedstrijd voor de 
categorieën jeugd, cadetten, scholieren, pupillen en miniemen. 
 

Inschrijving 
Renner van competitieclub skeeleren met C-lic.: gratis 
Renner van niet-competitieclub: 10 EUR 
Renner van niet-VRB-club: 10 EUR 
 

Beloningen 
Per categorie: 
- Winnaar: titel ‘Vlaams Kampioen Indoor 2018’ plus beker 

of trofee 
- Tweede en derde: beker of trofee 
- Vanaf de vierde plaats: een herinnering 
 

Prijsuitreiking 
Op 18 februari 2018, na de vierde manche te Tienen. 
 

Reglement 
 

Bochten 
De renner die in de bocht de kegels opzettelijk langs de 
binnenkant passeert wordt gedeclasseerd naar de laatste 
plaats. 
 

Puntenkoers  

 Tussensprint: 2 ptn. voor de 1ste en 1 pt. voor de 2de 
(punten om de 3 ronden). 

 Eindsprint: 3-2-1 punten. 

 Scholieren 4 x tussenspurt 
Cadetten 6 x tussenspurt 
Jeugd 6 x tussenspurt 

 

Snelheid 

 Plaatsen zich voor de volgende ronde: de eerste en de 
tweede van elke reeks (geen tijdopname). 

 Plaatsen zich voor de ‘kleine finale’: de derde en de vierde 
van elke reeks en voor de volgende plaatsen de vijfde en 
zesde van elke reeks. 

 Reeksen en finale met max. 6 deelnemers. 

 In een categorie met minder dan 6 deelnemers wordt de 
snelheidskoers twee maal gereden en als aparte koers 
opgenomen in de uitslag. 

 

Start 

 De start van alle koersen gebeurt op het signaal van de 
koersrechter. 
Hij zegt: “Aandacht!” (*), laat een korte pauze en geeft dan 
een fluitsignaal. Pas na het fluitsignaal mag er gestart 
worden. 
(*) “Op uw plaats.” voor de snelheidskoers. 

 Indien meer dan 1 renner valt binnen de eerste ronde, volgt 
een herstart. 

 Vanaf de tweede manche wordt per manche de 
startvolgorde van de eerste koers bepaald aan de hand 
van het dagklassement van de vorige manche. 

 
 

Puntentelling per koers 
Per koers worden punten toegekend die overeenstemmen met 
de behaalde plaats. Zo krijgt de eerste plaats 1 punt, de 
tweede 2, de derde 3, enz. 
 

Pl. Ptn. Pl. Ptn. Pl. Ptn. Pl. Ptn. 

1 1 6 6 11 11 16 16 

2 2 7 7 12 12 17 17 

3 3 8 8 13 13 18 18 

4 4 9 9 14 14 19 19 

5 5 10 10 15 15 20 20 
 

- De renner die tijdens een manche uitgeschakeld wordt (vb. 
door een val) en daardoor niet meer kan deelnemen aan 
de volgende koers wordt in die koers als laatste 
geklasseerd en krijgt het overeenkomstig aantal 
plaatspunten. 

- Niet-deelname aan een koers = 50 punten. 
 

Indeling in groepen 
De wedstrijdleider kan beslissen de deelnemers van een of 
meer categorieën te verdelen in twee of meer groepen.  
De eerste koers van de eerste manche wordt in reeksen 
gereden. De reeksindeling gebeurt bij lottrekking. 
De eerste koers van de overige manches wordt in reeksen 
gereden. Die reeksindeling gebeurt op basis van het 
dagklassement van de vorige manche. 
Voor de andere koersen worden geen reeksen gereden, maar 
onmiddellijk een grote en kleine finale. De indeling daarvoor 
gebeurt op basis van de vorige koers. 
Deze beslissing wordt meegedeeld voor de start van de eerste 
koers van de dag van deze categorie. 
 

Dagklassementen 
- Per manche wordt een dagklassement gemaakt op basis 

van de punten per koers. 
- Om bij gelijkheid van punten de juiste plaats toe te kennen 

wordt eerst het aantal overwinningen in aanmerking 
genomen en vervolgens de plaats behaald in de laatste 
koers van die dag. 

 

Eindklassement (alle categorieën) 
- Om te worden opgenomen in de einduitslag dient een 

renner aan minimum 3 van de 4 manches deel te nemen. 
- De einduitslag wordt opgemaakt op basis van de beste drie 

dagklassementen. 
- Bij gelijkheid van punten wordt het volgende in aanmerking 

genomen: 
1. het aantal dagoverwinningen 
2. de plaats behaald in de laatste koers 

 

Clubafgevaardigden 
De clubafgevaardigden moeten aan de hand van hun lidkaart 
kunnen aantonen dat zij over een B-licentie beschikken. 
 
 

Indien de omstandigheden het vereisen, kan de VD skeeleren, 
in samenspraak met de wedstrijdleider en de organiserende 
club, wijzigingen aanbrengen aan het programma. 
 

 


