
Beste kinderen en beste ouders, 
  
Op maandag 11 juli 2016 wordt de Clubkampioenschappen Skeeleren voor de Ballangrud jeugd 
gehouden. 
  
Er wordt gereden in verschillende leeftijd categorieën en een jongens / meisjes indeling. 
  
Dit jaar hebben we nog een categorie toegevoegd. Dit is de categorie Rookies. 
De kinderen voor deze categorie worden door Hyon en Sterre aangewezen. Dit zullen vooral de aller 
jongste kinderen zijn die dit jaar voor het eerst zijn gaan skeeleren. 
  
Categorieën: 
Rookies: worden aangewezen door Sterre en Hyon 
pupillen B: - t/m 9 jaar - geboren op of na 1 juli 2006 
pupillen A:  – 10 t/m 12 jaar - geboren op of na 1juli 2003 en voor 1 juli 2006 
junioren:  – 13 t/m 18 jaar - geboren op of na 1 juli 1997 en voor 1 juli 2003. 
  
  
Om dit kampioenschap tot een succes te laten worden hebben we wel hulp van ouders nodig. 
Ouders kunnen zich bij mij opgeven via de mail. hermanvanheteren@planet.nl 
  
Kinderen van andere vereniging mogen meedoen, maar dat is buiten mededinging. 
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Wedstrijdschema 

  
17.15 uur               inschrijven 

  

17.30 uur              1e afstand per categorie (buitenbaan) 
                                        - Rookies             50m 

- pupillen B         100m 

                                        - pupillen A         100m 

                                         - junioren            100m 

  

18.00 uur             2e afstand per categorie (buitenbaan) 
                                        - Rookies             50m 

- pupillen B         100m 

                                        - pupillen A         hele ronde 

                                        - junioren            hele ronde 

  

18.30 uur             massastart (middelste baan) 
                                        - Rookies             1 ronde 300m 

- pupillen B         1 ronde 

                                        - pupillen A         2 ronden 

                                        - junioren            3 ronden 

  
18.55 uur             einde wedstrijd 

  

19.00 uur             prijsuitreiking 

  
 
  
Categorieën 

Tijdens het clubkampioenschap worden de volgende 8 categorieën gehanteerd (J/M): 
  
Alleen de individuele races tellen mee voor het clubkampioenschap. Er zijn bekers voor 
nummers 1 t/m 3 per categorie. De massastart geldt als apart onderdeel. Voor de winnaar 
van de massastart is er een beker (4 categorieen). We maken hier geen verdeling 
jongens/meisjes. 
  
Afstanden                    Afstand 1          Afstand 2                                 Afstand 3 

Rookies                             50m                       50m                                       massastart 300m 

Pupillen B en jonger       100m                     100m                                     massastart 500m 

Pupillen A                         100m                     1 hele ronde (ca 600m)      massastart 1000m 

Junioren                           100m                     1 hele ronde (ca 600m)      massastart 1500m 

  
 


