
 
 

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. 
 

 

 
 

kid scUp



 
 

Kids Cup 
 
Plaats: Stadion Arnold Decoster (op en rond de rolschaatspiste) 
 
Wanneer:  Vrijdag 3 juni 2022   

Aanmelden: Tussen 18u en 18u15   
  Aanvang: 18u30 
 
Voor wie: 
  

 Benjamins 2016 - 2017 

Recreanten 2017 - 2016 – 2015 Miniemen 2014 – 2015 

Recreanten 2014 – 2013 Pupillen 2012 – 2013 

Recreanten 2012 – 2011 Scholieren 2010 - 2011 

Recreanten 2010 – 2009 - 2008  

 
Opmerking: in functie van het aantal inschrijvingen  kunnen de groepen voor de recreanten nog aangepast worden. 
 
Programma: 
 

 WEG PISTE BINNENPLEIN 
WED 1 SLALOM  

Recrea 2010 – 2009- 2008 
              2012 – 2011 
 
Scholieren 2010 - 2011 
 

PICK UP RACE 1 RO 
Recrea  2014 - 2013 
                2017 – 2016 - 2015 
 

HINDERNISSENPARCOURs 
Benjamins 2016  
Miniemen 2014 - 2015 
Pupillen 2012 - 2013 

WED 2 SLALOM  
Benjamins 2016  
Miniemen 2014 - 2015 
Pupillen 2012 - 2013 

PICK UP RACE 2 RO 
Recrea 2010 - 2008 
              2012 – 2011 
 
REVERSE RACE 8 RO 
Scholieren 2010 - 2011 
 

HINDERNISSENPARCOURS 
Recrea  2014 - 2013 
                2017 – 2016 - 2015 
 

WED 3 SLALOM 
Recrea  2014 - 2013 
                2017 – 2016 - 2015 
 

REVERSE RACE 3 RO 
Benjamins 2016  
Miniemen 2014 - 2015 
 
REVERSE RACE 5 RO 
Pupillen 2012 - 2013 
 

HINDERNISSENPARCOURS 
Recrea 2010 - 2008 
              2012 – 2011 
 
Scholieren 2010 - 2011 



 
 

 
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.  
 

 

 

 


