
Skeeleren 

Datum:  Woensdag 8 juni 2016 
Tijd:   19.30 uur tot 22.00 uur 
Aanmelding:  19:00 uur 
Plaats:   Wielerbaan van OMNI Vereniging Avanti tel. 0172-476593                                                                                     
Aantal ploegen: 8 
 Aantal deelnemers: Per ploeg 2 dames en 2 heren  

Reglementen                                                             

Skeeleren is niet voor iedereen heel makkelijk dus je moet voorzichtig zijn. Veiligheid gaat 
voor alles en dat betekent ook dat er tijdens dit onderdeel het dragen van bescherming, 
waaronder ook het dragen van een helm, verplicht is! Knie-, elleboog- en polsbescherming is 
eveneens verplicht. Indien men niet over een helm beschikt is er een helm te leen. Let wel. 
Je mag niet op skeelers staan zonder helm! 

Het is belangrijk dat de rijders herkenbaar zijn voor de jury. Zij moeten dus clubkleding 
dragen van de verenging waarvoor zij rijden. Per ploeg wordt direct bij binnenkomst een lijst 
met ploegleden ingeleverd bij de jury. Op basis hiervan kunnen startlijsten worden gemaakt. 

Er zijn allerlei wedstrijden met skeeleren in duel-vorm te verzinnen, zoals bijvoorbeeld 
hockey of basketbal, maar dat komt de veiligheid niet ten goede. We hebben er dan ook voor 
gekozen om de wedstrijden alleen op snelheid en behendigheid te laten rijden in de 
volgende drie onderdelen: 

1. Sprint – 200 meter 
Alle rijders van de verschillende ploegen rijden individueel een sprint van 200 meter. 
Er starten in principe steeds twee leden gelijktijdig, vrouw tegen vrouw, man tegen 
man. Het gaat vanzelfsprekend om de snelste tijden die gereden worden.  

2. Tijdrit – 1500 meter 
Iedereen start, steeds om een bepaalde tijd (bijvoorbeeld om de 30 seconden), apart 
van elkaar. Het volgen van een strak tijdschema is hierbij een must. Starttijd wordt 
genoteerd en finishtijd wordt genoteerd. De totale tijd wordt bepaald door de starttijd 
van de finishtijd af te halen. Voor de herkenbaarheid (iedere rijder heeft immers 
clubkleding aan) start steeds 1 lid van een vereniging. Afwisselend een man dan een 
vrouw.  

3. Ploegenachtervolging 
Je rijdt met z’n vieren (complete ploeg) tegelijk 2 ronden van 1000m.  
De tijd wanneer het 3e ploeglid over de finishlijn komt, telt.  
Er rijden in principe 2 ploegen tegelijkertijd. Weliswaar rijden de ploegen tegen 
elkaar. De tijd (van de derde rijder) is bepalend voor het eindresultaat.  

4. Estafette 
Ook dit onderdeel doe je met de complete ploeg (4 personen, bestaande uit 2 
mannen en 2 vrouwen). Er wordt gestart in de volgorde: man-vrouw-man-vrouw. De 
estafette wordt over één ronde van 1500 meter gereden door steeds twee teams. Om 
de 375 meter staat een teamgenoot klaar om de volgende afstand te overbruggen. Er 
worden geen ‘stokjes’ doorgegeven om te voorkomen dat men valt, botst of 
anderszins. In plaats daarvan wordt er als volgt gehandeld. Na iedere 375 meter is er 
een finish-lijn. Zodra de actieve rijder over deze lijn rijdt mag de volgende rijder 
starten. De baan wordt bij de overgangspunten duidelijk verdeeld in twee delen, links 
het startvak, rechts het uitrij vak. De uitrijder blijft te allen tijde rechts rijden en rijdt 
rustig de gehele baan uit! 
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Deelnemende verenigingen                
Flair  ATTC                                                                                                              
Boksschool DOS                                                                                                            
Alphia  ARC                                                                                                               
Tempo  Alphense Boys 

Einduitslag Skeeleren                 
1………………………………………………………………………………….144 pnt.                                                                                                                                   
2………………………………………………………………………………….126 pnt.                                                                                                                             
3………………………………………………………………………………….108 pnt.                                                                                                                                   
4………………………………………………………………………………….  90 pnt.                                                                                                                               
5………………………………………………………………………………….  72 pnt.                                                                                                                                        
6………………………………………………………………………………….  54 pnt.                                                                                                                               
7………………………………………………………………………………….  36 pnt.                                                                                                                                      
8………………………………………………………………………………….  18 pnt. 


