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WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
 
De wedstrijden worden betwist volgens de bepalingen van het Belgische reglement skeeleren en de 
hierna volgende specifieke regels. Klachten en alle gevallen niet voorzien in dit reglement worden 
behandeld volgens het BFRS reglement. 
 
Deelnemingsvoorwaarden 
Iedere renner met geldige licentie mag gratis aan de wedstrijden van de tweedaagse deelnemen. 
Miniemen °2007 - 2008 - 2009  
Pupillen °2005 - 2006 
Scholieren °2003 - 2004 
Cadetten °2001 - 2002 
Juniores °1999 - 2000 
Seniores  °1998 en vroeger 
Liefhebbers °2000 en vroeger 
 
Programma 
De inrichtende club, evenals de koersleiding, behouden zich het recht om aan het huidige programma 
en reglement wijzigingen aan te brengen die zouden noodzakelijk blijken in geval van overmacht of 
speciale situaties. 
 
Klassement per koers 
Voor alle koersen wordt een klassement per categorie opgesteld. Er is steeds een klassement voor 
meisjes en jongens apart behalve voor de liefhebbers. 
Om in het eindklassement voor te komen, moet men deelnemen aan alle koersen van de 2 dagen. 
Bij gelijk aantal punten wordt eerst het aantal overwinningen in aanmerking genomen en vervolgens 
de plaats behaald in de laatste koers. 
 
Puntenkoers 
In de puntenkoers sprinten de deelnemers op vooraf bepaalde afstanden met het doel punten te 
behalen. 
Bij de tussensprints krijgt de eerste renner 2 punten en de tweede 1 punt. Bij de eindsprint krijgt de 
eerste 3 punten, de tweede 2 punten en de derde 1 punt. Elke drie ronden is er een tussenspurt. 
Winnaar is de deelnemer die na het afleggen van de volledige afstand de meeste punten heeft 
behaald. Bij gelijkheid van punten is de uitslag van de eindsprint doorslaggevend. 
De gedubbelde renner en de renner die de koers niet heeft beëindigd, hetzij door opgave, hetzij omdat 
hij wegens een te grote achterstand door de wedstrijdleider uit de koers werd genomen, verliest de 
punten die hij had behaald. 
 
Afvallingskoers 
In de afvallingswedstrijd valt telkens de laatste renner af. Welke renner als laats over de lijn rijdt wordt 
bepaald door het achterste punt van de achterste skeeler. 
De afvalronden worden vastgelegd op basis van het aantal deelnemers en het aantal te rijden ronden. 
Er blijven minimaal 5 deelnemers over voor de finale. Voor het begin van de koers maakt de 
wedstrijdleider de wijze van afvallen bekend. 
 
Prijzen 
De renners 1 t/m plaats 10 ontvangen een geldprijs op voorwaarde dat men aan alle koersen 
deelneemt. 
Als een wedstrijddag niet integraal kan plaatshebben, hebben de organisatoren het recht de 
beloningen aan te passen. 
Alle prijzen worden 1/2 uur na het vrijgeven van het eindklassement, uitgereikt aan de piste.  
 


