
 
 

Reko Roller Club 

organiseert 

Kids Cup   

voor recreanten & jeugdrenners 

 

Missie & visie Kids Cup  
 

• Reko Roller Club doet zijn naam alle eer aan door een wedstrijdconcept aan te bieden voor 
recreanten en jeugdcompetitierenners. Met dit concept hopen we de skeelersport in het algemeen, 
en wedstrijdplezier en -deelname in het bijzonder, te bevorderen. 
 

• De ‘klassieke’ wedstrijden worden in een nieuw jasje gestoken om zowel de kinderen als het publiek 
een aantrekkelijke wedstrijddag/-avond met een gevarieerd programma te bieden. 
 

• Er komen verschillende wedstrijdvormen aan bod (hindernissenparcours, pick-up race, slalom…), die 
plaatsvinden op de skeelerpiste, het binnenplein en het wegparcours. Zij bevorderen de motivatie 
om technisch te evolueren. 

 

• Doordat de wedstrijden tegelijkertijd plaatsvinden op de drie voornoemde locaties, zijn er slechts 
korte wachttijden. Daardoor valt er voor het publiek overal iets te zien en hoeven de kinderen niet 
lang te wachten vooraleer het weer hun beurt is.  

 

• Tenslotte wordt het kindvriendelijke karakter van de Kids Cup onderstreept door het feit dat er geen 
verliezers zijn: elke deelnemer keert met een aandenken naar huis. 

 

 

 

 



 
 

Kids Cup dag 1 
 

Plaats: Stadion Arnold Decoster (op en rond de rolschaatspiste) 
 

Wanneer:  Vrijdag 24 mei 2019   
Aanmelden: Tussen 18u en 18u15  

  Aanvang: 18u30 
 

Wie: 
  

Recreanten 2012 – 2013 Miniemen 2011 – 2012 

Recreanten 2010 – 2011 Pupillen 2009 – 2010 

Recreanten 2008 – 2009 Scholieren 2007 - 2008 

Recreanten 2007 - vroeger  

 

Programma: 
 

 WEG PISTE BINNENPLEIN 
WED 1 SLALOM  

Recrea 2007 - vroeger 
              2008 – 2009 
Scholieren  

PICK UP RACE 1 RO 
Recrea 2010 - 2011 
              2012 – 2013 
 

HINDERNISSENPARCOURs 
Pupillen 
 
Miniemen 

WED 2 SLALOM  
Pupillen 
  
Miniemen 
 

PICK UP RACE 2 RO 
Recrea 2007 - vroeger 
              2008 – 2009 
 
REVERSE RACE 8 RO 
Scholieren 

HINDERNISSENPARCOURS 
Recrea 2010 - 2011 
              2012 – 2013 
 

WED 3 SLALOM 
 
Recrea 2010 - 2011 
              2012 – 2013 
 

REVERSE RACE 3 RO 
Miniemen  
 
REVERSE RACE 5 RO 
Pupillen 

HINDERNISSENPARCOURS 
Recrea 2007 - vroeger 
              2008 – 2009 
 
Scholieren 

 

 

Klassement: Er is per categorie één gezamenlijk klassement voor jongens en meisjes. 

 

Prijzen:  Iedere deelnemer krijgt een aandenken. 

 

 



 
 

Slalom 

Aanloopstrook van 10 m, 15 kegels met tussenafstand 1,50 m en uitloopstrook  van 10 m. 
De tijd wordt genomen vanaf het begin van de aanloopstrook tot het einde van de 
uitloopstrook. De start gebeurt op het fluitsignaal. 
Iedereen krijgt  2 pogingen, de beste tijd telt. 
Verplaatsen van kegel, omver rijden of gemiste kegel, voeten opheffen bij slalom = 2 seconden 
straftijd. 
 

Reverse Race  
 
Wedstrijd in lijn, maar in de omgekeerde richting. Er wordt dus met de wijzers van de klok 
mee gereden. 
Start- en aankomstlijn liggen in het midden van het rechte stuk op de piste. 
Max. 6 à 8 renners 
 

Pick Up Race 1 ronde 
 
De renners rapen onderweg één kegeltje op en nemen deze mee naar de eindstreep.  
Per reeks wordt er wordt maximum met 6 à 8 renners gereden.  
 
 

Pick Up Race 2 ronden 

 
De 1ste ronde wordt er door de kegels gereden. Bij de 2e ronde  wordt er één kegeltje 
opgeraapt en meegenomen naar de eindstreep. 
Per reeks wordt er wordt maximum met 6 à 8 renners gereden.  
 
 

Hindernissenparcours 

 
Het hindernissenparcours wordt individueel afgelegd tegen de tijd. 
Per gemaakte fout  (verplaatsen van kegel, omver rijden van staanders,  
voeten opheffen bij slalom, enz. …) komen er 2 seconden  straftijd bij. De 
maximum straftijd per hindernis is 5 seconden.   Bij het niet nemen van een 
hindernis komen er 5 seconden bij.  

 

 

 

 



 
 

Kids Cup dag 2 
Plaats: Stadion Arnold Decoster (op en rond de rolschaatspiste) 
 

Wanneer:  Zaterdag 1 juni 2019   
Aanmelden: Tussen 10u en 10u15  

  Aanvang: 10u30 

Wie:  
Recreanten  Miniemen 2011 – 2012 

 Pupillen     2009 – 2010 

 Scholieren 2007 - 2008 

 Cadetten   2005 - 2006 

 Jeugd         2003 - 2004 

 

Programma: 
 

 WEG PISTE BINNENPLEIN 

WED 1  
100M 3-OP-EEN-RIJ 
Cadetten 
Jeugd 

 
CHICKEN RACE 3 RO + 2 RO 
Miniemen  
 

CHICKEN RACE 5 RO + 2 RO 
Pupillen 
 

 
Circuit Race 4 Ro 
Scholieren 

 

 
Circuit Race 2 Ro 
Recreanten  

 

WED 2  
100M 3-OP-EEN-RIJ 
SCHOLIEREN 
 
 

CHICKEN RACE 13 RO + 2 RO 
Cadetten 
Jeugd 
 

 
OP EN AF RACE 3 RO 
Miniemen  
 

OMDRAAIRACE 3 RO 
Pupillen 

 

Reverse Race 2RO 
Recreanten 

 

WED 3  
80M 3-OP-EEN-RIJ 
Miniemen  
Pupillen 

 

Reverse Race 5 RO 
Jeugd 
Cadetten 
 

 
OP EN AF RACE 2 RO 
Recreanten  
 

CHICKEN RACE 8 RO + 2 RO 
Scholieren 

 

 

 



 
 

 

Klassement: Voor de categorieën pupillen tem jeugd is er een apart klassement voor de 

meisjes en de jongens. Bij de miniemen is er één klassement voor meisjes en jongens samen. 

Bij een gelijke stand telt de laatste wedstrijd. Enkel het eindklassement zal uitgehangen 

worden.  

 

Prijzen:  Iedere deelnemer krijgt een aandenken. 

 

Opm: Als een groep te lang moet wachten om door te schuiven, dan rijden ze dezelfde 

proef een 2de keer die eveneens meetelt voor het klassement. 

 

3-op-een-Rij 
 
Er worden drie baanvakken gemaakt van 2,6 meter breed. Elke renner rijdt in zijn eigen 
baanvak 50/80/100m rechtdoor (afhankelijk van de categorie). 
 
De reeksen worden door lottrekking bepaald.   
De 3 beste tijden rijden de A-finale 
De 4e tem 6e  tijd rijden de B-finale 
De 7e tem 9e tijd rijden de C finale 
Enz… 
 
Indien er iemand in de laatste finale alleen moet rijden, worden de voorlaatste  en laatste 
finale telkens met 2 renners gereden. 
 
De snelheidsstart wordt toegepast.  

 

Chicken Race 
Er rijdt iemand voor aan een bepaald tempo. 
 Miniemen: 31” à 32” s/ronde 
 Pupillen:29” à 30” s/ronde 

Scholieren: 27” à 28” s/ronde 
 Cadetten: 25”à 26” s/ronde 

Jeugd: 23”à 24” s/ronde 
Op 2 ronden van het einde gaat deze persoon opzij.  
De tijden zijn ter aller tijde aanpasbaar 

 

Op en af race 
De deelnemers zitten in kleermakerszit naast elkaar, met het gezicht weg van de rijrichting en 
handen op het hoofd. Na het startsignaal wordt de diagonaal van het binnenplein eenmaal op 
en af gereden. 
Max. aantal renners per reeks: 6 
Er wordt met A, B, C finales gereden. 
 
 



 
 

Omdraairace 

Er worden drie ronden gereden op het binnenplein: De eerste ronde vooruit, de tweede ronde 
achteruit en de  derde ronde weer vooruit. Er wordt telkens gedraaid binnen het vak van de 
omkeerzone, dat duidelijk wordt gemarkeerd d.m.v. kegels.  
Max. aantal renners per reeks: 6 
Er wordt met A, B, C finales gereden. 
 
 

Circuit race  

Wordt in groepjes van max. 4 à 6 renners renners 

gereden. 

 

Er wordt met A, B, C finales gereden. 
 

 

 

 


