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B&K competitie 

1. Deze competitie bestaat uit 4 wedstrijden.  

2. De wedstrijden worden op vrijdagavond verreden. De eerste wedstrijd start om 18:30 

uur. Einde wedstrijden omstreeks 20:00 uur. 

3. Elke wedstrijdavond worden er 3 onderdelen verreden. 

- Tijdrit 

- Inline wedstrijd 

- Puntenkoers 

- Aflossing voor groepje 4, 5, 6 en oudere jeugd. Telt niet mee in de uitslag 

4. Deelnemers dragen een helmcap gesponsord door B&K tijdens de wedstrijden. 

 

Online inschrijving 

Inschrijving kan alleen online via wijheruit.nl/B&Kcompetitie tot donderdag 19:30 uur.  

Er zijn geen kosten verbonden aan inschrijving. 

Door de inschrijving heeft de organisatie gegevens van je waardoor je ook op de hoogte 

kunt worden gehouden van eventuele wijzigingen en/of afgelastingen van de wedstrijden.  

 

Aanwezig zijn 

Iedere deelnemer is vrijdags tussen 17:45 en 18:10 uur aanwezig, om zijn/haar inschrijving 

te bevestigen en een helmcap af te halen om vervolgens te gaan inlopen, skeelers aan te 

doen en in te rijden. 

 

Wanneer wordt wedstrijd afgelast 

1. Wanneer veiligheid van deelnemers, jury en andere aanwezigen in gevaar dreigt te 

komen. 

2. Bij onweer in nabijheid van de skeelerbaan Oldebroek. 

3. Uiterlijk 12 uur voor de 1e wedstrijd als organisatie dit wenselijk acht. 

4. Op de dag zelf als de jury of organisatie dit wenselijk acht. 

5. Via de clubapp en e-mail zullen deelnemers en de organisatie worden geïnformeerd over 

de afgelasting. 

 

Einde wedstrijd 

1. Na afloop van de wedstrijdavond levert elke deelnemer zijn/haar helmcap weer in bij de 

inschrijftafel. De helmcaps worden vervolgens gewassen en liggen dan weer klaar voor 

de volgende wedstrijd. De helmcap niet mee naar huis nemen! 

2. Aan het einde van iedere wedstrijd is er een prijsuitreiking. De nr. 1, 2 en 3 worden 

gehuldigd op het podium. De deelnemer verschijnt op het podium in wedstrijdkleding (de 

organisatie kan anders beslissen). Alle deelnemers ontvangen een medaille. 

 

EHBO 

Tijdens de wedstrijd is er EHBO aanwezig op het middenterrein voor deelnemers en publiek. 

 

Skeelerclub Oldebroek neemt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van lichamelijk 

letsel. Tevens is zij niet verantwoordelijk voor verlies of schade van deelnemers. 
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Wedstrijdcategorie 

In het skeeleren zijn de wedstrijdcategorieën ingedeeld op basis van leeftijd. Het 

geboortejaar is bepalend voor de wedstrijdcategorie waarin je het wedstrijdseizoen gaat 

uitkomen. 

 

Geboren categorienaam code heren  code dames  

in 2015 of later Pupillen 4 HP4 DP4 

in 2013 en 2014 Pupillen 3 HP3 DP3 

in 2011 en 2012 Pupillen 2 HP2 DP2 

in 2009 en 2010 Pupillen 1 HP1 DP1 

in 2007 en 2008 Kadetten HKA DKA 

in 2006 en later Junioren  HJB, HJA DJB, HJA 

 

De organisatie heeft de mogelijkheid om wedstrijdcategorieën samen te voegen om zo een 

leukere wedstrijd te krijgen. Achteraf wordt de uitslag per wedstrijdcategorie bepaald. 

 

Maximale wieldoorsnede 

Jouw wielen mogen de volgende maximale wieldoorsnede hebben. 

 

Masters/Senioren/Junioren A en B 110 mm 

Kadetten en Pupillen 1 100 mm 

Pupillen 2, 3 en 4 90 mm 

 

Soorten wedstrijden 

Tijdrit 

1. Het gaat hier om wedstrijden tegen de klok, waarbij een onbeperkt aantal rijders 

individueel een afstand aflegt die van tevoren is vastgelegd. 

2. De uitslag zal worden opgesteld op basis van de tijd die door iedere rijder is gereden. 

 

Sprint 

1. Het gaat hier om wedstrijden waaraan 3 rijders tegelijkertijd kunnen deelnemen. 

2. De rijders worden op tijd geklasseerd. 

 

Inline 

3. Het gaat hier om wedstrijden waaraan meerdere rijders tegelijkertijd kunnen deelnemen, 

meestal minimaal 4 deelnemers. 

4. De deelnemer die als eerste het aantal aangegeven ronden heeft afgelegd wint. 

5. Wanneer het aantal deelnemers te groot is, kunnen er series/voorrondes worden 

vastgesteld, gevolgd door een finale. 

 

Puntenkoers 

1. Bij deze wedstrijd haalt iedere deelnemer bij doorkomst, op een van tevoren 

vastgestelde plaats op het parkoers, een vastgesteld aantal punten (2 en 1 punt). 

2. Bij de finish worden hogere punten gegeven (3, 2 en 1 punt). 

3. De deelnemer met het hoogste aantal punten heeft gewonnen. 

4. Hebben deelnemers een gelijk aantal of geen punten dan is de finishvolgorde bepalend. 

5. Een rijder die een ronde ingehaald wordt door het peloton of de wedstrijd niet beëindigd, 

verliest de punten die hij/zij met tussensprints gekregen heeft. 
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6. Als de jury beslist dat een rijder een gevaar vormt voor het sprintende peloton en al heeft 

hij/zij punten, wordt hij/zij uit de wedstrijd gehaald en verliest hij/zij de punten die hij/zij 

gehaald had. 

 

Aflossing 

1. Aflossingswedstrijden worden verreden door ploegen van drie (3) deelnemers (gekozen 

uit een vooraf opgegeven afstand. 

2. Bij de aflossing moet de deelnemer zijn/haar ploegmaat aflossen met twee handen op de 

beide heupen/onderrug van de vertrekkende teamgenoot. De aflossende rijder 

positioneert zich hierbij recht achter de vertrekkende teamgenoot.  

3. Trekken en duwen is niet toegestaan en leidt tot diskwalificatie.  

4. De laatste mogelijke wissel vindt plaats voor het begin van de laatste ronde (voor de bel).  

5. De scheidsrechter adviseert over hoe de deelnemer na de aflossing terugkeert en de lijn 

die de deelnemer daarvoor moet volgen, op een zodanige manier dat het 

wedstrijdverloop niet wordt beïnvloed. 

6. Op een baan start de aflossingszone in het midden van de bocht en eindigt aan het eind 

van het rechte eind.  

7. Heeft een deelnemer zich in de aflossingszone begeven om een deelnemer af te lossen, 

dan dient de aflossing ook daadwerkelijk plaats te vinden. Lukt dit niet, dan volgt 

diskwalificatie. In de laatste ronde, tot het moment dat de laatste rijder in koers de finish 

passeert, mag alleen de finishende rijder van het team zich in de aflossingszone 

begeven. Betreedt een andere rijder van het team de aflossingszone in de laatste ronde 

voor het einde van de race, dan volgt diskwalificatie (DQ-TF).  

8. Een rijder is in de aflossingszone zodra het laatste puntje van de tweede skate de 

beginlijn van de aflossingszone is gepasseerd.  

9. Een rijder is uit de aflossingszone zodra het voorste puntje van de eerste skate de lijn 

die het einde van de aflossingszone aangeeft voorbij is. 

 

Afstanden 

 

Categorie 1e: Tijdrit 2e: Sprint/Inline 3e: 
Inline/Puntenkoers 

Pupillen 4 100m 1 ronde sprint (3) 2 ronden inline 

Pupillen 3 100m 2 ronden sprint (3) 4 ronden inline 

Pupillen 2 100m 4 ronden inline 6 ronden 
puntenkoers 

Pupillen 1 300m 5 ronden inline 8 ronden 
puntenkoers 

Kadetten 300m 6 ronden inline 10 ronden 
puntenkoers 

Junioren  300m 6 ronden inline 15 ronden 
puntenkoers 

 

Pupillen 1, Kadetten en Junioren en Pupillen 2 uit groepje 4, 5 en 6 kunnen als 4e afstand 

een aflossing rijden.  
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Puntentelling per wedstrijd 

1. Na elke verreden wedstrijd worden er punten gekoppeld aan de uitslag. De winnaar krijgt 

1 punt, nr. 2 2 punten, enzovoorts. 

2. Elke wedstrijdavond tellen de 3 wedstrijden bij elkaar op. Degene met het minst aantal 

punten per wedstrijdcategorie wint. 

3. De uitslag per wedstrijdavond wordt omgezet in een tussenklassement. 

 

Klassement 

1. De resultaten van de wedstrijdavonden worden bij elkaar opgeteld, waardoor een 

klassement wordt verkregen. Aan het einde van elke wedstrijdavond wordt een 

tussenklassement opgemaakt. 

2. De puntentelling in het (tussen)klassement is per wedstrijd: 30,1 punt voor nr. 1, 27 

punten voor nr. 2, 25 punten voor nr. 3, 21 punten voor nr. 4, 19 punten voor nr. 5, 

enzovoorts.  

3. De deelnemer met de meeste punten over 4 wedstrijden wint.  

4. Alle 4 de wedstrijdavonden (inclusief finale) tellen mee voor het eindklassement. 

5. Aan het einde van de 4e wedstrijd, worden alle deelnemers gehuldigd (eindklassement 

en een presentje). De deelnemer verschijnt op het podium in wedstrijdkleding (de 

organisatie kan anders beslissen). De nummers 1 t/m 3 van alle categorieën krijgen een 

beker. Alle deelnemers krijgen een aandenken, als je aan 3 wedstrijden inclusief de 

finale hebt deelgenomen. 

6. Wedstrijd: Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is de hoogste klassering in een wedstrijd 

bepalend. Indien dit gelijk is dan is het aantal malen dat deze klassering behaald is 

bepalend. Is ook dit gelijk dan is de op 1 na hoogste klassering bepalend, etc. Is dit alles 

gelijk dan telt de klassering van de laatste afstand. 

7. Klassement: Bij een gelijk aantal klassementspunten is de hoogste klassering in de 

competitie bepalend. Indien dit gelijk is dan is het aantal malen dat deze klassering 

behaald is bepalend. Is ook dit gelijk dan is de op 1 na hoogste klassering bepalend, etc. 

De uitval wedstrijd(en) telt hier niet in mee. Is dit alles gelijk dan telt de klassering van de 

finalewedstrijd. 

 
Wijzigingen voorbehouden 

 


