UITLEG
DOE MEE!
Op vrijdag 2 september en zaterdag 3 september 2022 is de eerste editie van Skeeleren4KiKa. Een
skeelerevenement voor kinderen en volwassenen die in teamverband of individueel een bijzondere
prestatie willen leveren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een goed doel. De opbrengsten van
Skeeleren4KiKa worden namelijk geschonken aan Stichting KiKa! Er kan geskeelerd worden in
verschillende afstanden en in verschillende samenstellingen.

De 24 uursrace:
Tijdens de 24 uursrace skeeler je met je team in estafettevorm 24 uur lang over de skeelerbaan in
Oldebroek. Hierbij wil je met je team een zo lang mogelijke afstand afleggen binnen een dag.
Iedereen van je team helpt hierbij door op zijn of haar beurt een aantal rondes te skeeleren. Een 24
uursrace gaat ook door in de nacht (12+). Hierbij is het verstandig om een schema te maken, waarbij
iedereen een paar uurtjes kan slapen. Om de lange, donkere avonduren goed te beginnen zal de
nacht ingeluid worden met het foute uur. De deelnemers trekken alles uit de kast en gaan, in de
meest gekke kostuums de baan al zingend en dansend op de foute hits over. Hierna zal de muziek
uitgaan, zodat iedereen rust kan pakken. Alle kinderen onder de 12 jaar doen na het foute uur hun
skeelers uit, zij rijden niet in de nacht. Zodra de zon weer opkomt, gaat de muziek weer aan, wordt
het moraal weer versterkt en maakt iedereen zich op voor de finale. Tegen de klok van 15:00 wordt
de bel gegeven voor de laatste ronde. Zodra alle rijders over de finish zijn, is het voor alle teams
mogelijk om met het hele team een laatste ronde te maken om gezamenlijk de finish en natuurlijk
de bijzondere prestatie te vieren.
Deze wedstrijd kan je in de volgende samenstelling volbrengen:
-

Solo
Duo’s
Teams t/m 6 personen
Kinderteams t/m 8 personen

De 6 uursrace:
Tijdens de 6 uursrace wordt er zes uur lang geskeelerd: solo of in estafettevorm met duo’s of teams.
De 6 uursrace is voor de fanatieke rijder die graag wat kilometers wilt maken en de enthousiaste
gelegenheidssporter die gezellig een paar rondjes wilt skeeleren.

De 24 minutenrace:
Voor de jongere skeeleraars onder ons, is er de 24 minutenrace. Hier kan iedereen tot 10 jaar aan
meedoen. Zij gaan dan, in die 24 minuten, individueel zo veel mogelijk rondjes skeeleren op de
skeelerpiste in Oldebroek.

HET PROGRAMMA
Vrijdag 2 september:
13:00 Aanmelden geopend
14:00 Deelnemers briefing
14:45 Opstellen voor de start
15:00 Start 24 uursrace

Zaterdag 3 september:
08:00 Aanmelden 6 uursrace geopend
08:30 6 uursrace deelnemers briefing
08:45 Opstellen voor de start
09:00 Start 6 uursrace

13:00 Aanvang deelnemers 24 minutenrace
13:15 Uitleg voor de rijders
13:30 Opstellen start
13:36 Start 24 minutenrace
14:00 Finish 24 minutenrace

15:00 Gezamenlijke finish voor de 6 uurs- en 24 uursrace
15:30 Cheque overhandigen aan KiKa
15:45 Prijsuitreiking Kinderteams

PRAKTISCHE INFORMATIE
Teamplaatsen:
Elke Vereniging krijgt een plaats met tent toegewezen, passende bij het aantal deelnemers en
verzorgers.

Eten en drinken:
Alle deelnemers en verzorgers krijgen een polsbandje waarmee zij onbeperkt eten en drinken
kunnen ophalen.

Transponder:
Ieder teamlid krijg een eigen transponder. De transponder registreert het aantal ronden en de
daarbij behorende rondetijden. De transponder is vastgemaakt aan een enkelband en de deelnemer
in de baan dient deze dan ook om de enkel te dragen. De teamleden die op dat moment niet op de
baan rijden, mogen niet door start/finish komen i.v.m. de registratie van de transponders.

Veiligheid:
Iedere deelnemer die zich op de baan bevindt is verplicht een helm te dragen. In de nacht is
verlichting verplicht. Wanneer een deelnemer een ongeval ziet is hij/zij verplicht dit te melden bij de
organisatie wanneer dit niet door hulpverleners wordt opgepikt. Lees voor de inschrijvingen goed
het reglement door zodat alle regels duidelijk zijn. Via de organisatie zal er het gehele evenement
een EHBO post ingericht zijn.

