
 
 

Reko Race 2.0 5 september 2021 

 
1) CATEGORIEEN 

a) Miniemen: 2014 – 2013  

b) Pupillen: 2012 – 2011  

c) Scholieren: 2010 - 2009 

d) Cadetten: 2008 - 2007 

e) Jeugd: 2006 - 2005  

f) Seniores: 2004 - …… 

g) Liefhebbers: 2004- …  

 

2) Deelnemers 
Voor alle renners met een vergunning van Skate Vlaanderen of van de FBFP. Inschrijven op 

voorhand is wel verplicht via  deze link ten laatste op dinsdag 31 augustus. 

 

3) Reglement 
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. 

 

4) Premiekoers 

Om de 3 ronden wordt er gespurt voor een premie. 
 

Bij scholieren, cadetten en liefhebbers rijden de 

meisjes/dames en jongens/heren samen. De premies 

worden wel apart verdeeld, d.w.z dat zowel de eerste 2 

meisjes/dames als de eerste 2 jongens/heren een 

premie krijgen bij elke premiespurt. Uitzondering: 

Wanneer er geen 3 meisjes/dames en/of 3 

jongens/heren zijn in een bepaalde categorie, zijn er 

geen aparte premies. Bijvoorbeeld: er zijn 2 scholieren 

meisjes en 10 scholieren jongens, dan krijgen telkens 

de eerste 2 een premie, ongeacht hun geslacht. 
 

De jeugd en de seniores dames rijden samen en de 

jeugd en seniores heren rijden ook samen. Ook bij hen 

geldt dat de premies apart zijn, tenzij er minder dan 3 

renners zijn in een bepaalde categorie. In dat geval 

krijgen enkel de eerste 3 renners een premie, 

ongeacht in welke categorie ze rijden.  

 

 

5 000m 

Premiespurt 

 

25 Start  

24  

23  

22 Bel 

21 Premie 

20  

19 Bel 

18 Premie 

17  3000m 

16 Bel  Premiespurt 

15 Premie 15 Start 

14  14  

13 Bel 13 Bel 

12 Premie 12 Premie 

11  11  

10 Bel 10 Bel 

9 Premie 9 Premie 

8  8  

7 Bel 7 Bel 

6 Premie 6 Premie 

5  5  

4 Bel 4 Bel 

3 Premie 3 Premie 

2  2  

1 Bel  1 Bel 

0 Aankomst  0 Aankomst 

Meisjes & jongens 
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https://forms.gle/5wy8Hjj16MpJjs7u5


 
 

Premies per premiespurt 
 

Categorie 1ste plaats 2e plaats 3e plaats 

Scholieren €2 €1  

Cadetten €2 €1  

Jeugd  €3 €2 €1 

Seniores €3 €2 €1 

Liefhebbers €3 €2  

 

5) 100 m  
De renners rijden elk 1 keer 100m rechtdoor in een baanvak van 2,6 meter breed. Er wordt 

gestart op het startsignaal. Afhankelijk van het aantal renners en de gebruikte tijdsregistratie, 

rijden de renners alleen, per twee of per 3. De uitslag wordt gemaakt op basis van tijd: de snelste 

tijd wint. 

 

6) EINDKLASSEMENT + BELONING 
 

a) Het eindklassement wordt opgemaakt aan de hand van de punten van de 3 koersen.  

Alle koersen worden samengeteld. Eindoverwinnaar is degene met de minste punten. 

Bij gelijkheid van punten is eerst het aantal overwinningen en daarna de laatste koers 

doorslaggevend. 
 

b) Iedereen krijgt een prijs. 

 

c) De prijsuitreiking van elke categorie vindt ongeveer 15 minuten na het bekendmaken 

van hun einduitslag plaats. 
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