6 Uur van Rouliroula
Reglement 2017
Algemeen
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vzw Rouliroula. Zij behoudt zich het recht voor om dit
reglement eenzijdig te wijzigen.

6 Uur van Rouliroula
Rouliroula organiseert een inline-skate aflossingswedstrijd, type uithouding, met een duur van 6 uur, op
een gesloten circuit, individueel of in ploegverband, toegankelijk voor personen met een beperkte
mobiliteit (PBM).
Gelijktijdig organiseert Rouliroula een inline-skate aflossingswedstrijd voor jongeren van 9 tot 14 jaar,
type uithouding, met een duur van 4 uur, op een gesloten circuit, voor ploegen van 3 tot 5 skaters.
De leeftijd die in aanmerking wordt genomen, is de leeftijd op de dag van de wedstrijd.

Plaats
De wedstrijd zal plaats vinden op het auto-circuit van Nijvel-Baulers. De enige toegang tot het circuit
verloopt via de Avenue Paul Henri Spaak te 1400 Nijvel.
Voor de deelnemers zullen er parkeerplaatsen voorzien zijn op het domein. Om deze parkeerplaatsen te
bereiken dient men het circuit te kruisen. Voor de wagens zal de toegang tot de parkeerplaatsen
afgesloten worden 30 minuten voor de start van de wedstrijd.
Met de wagen zal men de parkeerplaatsen pas kunnen verlaten na aankomst van de laatste deelnemer
en na goedkeuring door de wedstrijdverantwoordelijke.

Jury
De organisatie zal een jury aanduiden, samengesteld uit de wedstrijdverantwoordelijke, aangevuld met
wedstrijdcommissarissen. Het is de taak van de jury om de wedstrijd 6 Uur van Rouliroula" in goede
banen te leiden, de uitslagen samen te stellen en de klachten te behandelen.

Organisatie en categorieën
Het aantal deelnemers aan de wedstrijd, alle categorieën samen, is beperkt tot 350 personen. Volgende
tabel geeft een overzicht van de verschillende categorieën, zowel individueel, in duo als in team.
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Categorieën

Solo M

Individueel Heren

1 man, minimum 18 jaar

Geen

Solo W

Individueel Dames

1 vrouw, minimum 18 jaar

Geen

Duo M

Duo Heren

2 mannen, minimum 18 jaar

Geen

Duo W

Duo Dames

2 vrouwen, minimum 18 jaar

Geen

Duo Gemengd

1 man & 1 vrouw, minimum 18
jaar

Geen

Team M

Heren Team

Team van 3 tot 5 skaters,
minimum 14 jaar, waarvan één
deelnemer minimum 18 jaar

Geen

Team W

Dames Team

Team van 3 tot 5 skate-sters,
minimum 14 jaar, waarvan één
deelnemer minimum 18 jaar

Geen

Gemengd Team

Team van 3 tot 5 skaters en skatesters, minimum 14 jaar, waarvan
één deelnemer minimum 18 jaar

Geen

Team PBM

Persoon in rolstoel of andere vorm
van beperkte mobiliteit. Gemengd
team van 3 tot 5 duwers,
minimum 14 jaar, waarvan één
deelnemer minimum 18 jaar.

5 Teams

Team Quads

Gemengd team van 3 tot 5
rolschaats(t)ers, minimum 14 jaar,
waarvan één deelnemer minimum
18 jaar.

Geen

Jeugd Team

Gemengd team van 3 tot 5 skaters
of skate-sters, van 9 tot 14 jaar.
Een Jeugd Team dient begeleid te
worden door een meerderjarige
die de verantwoordelijkheid voor
het team op zich neemt.

15 Teams

Duo W-M

Team W-M

PMR

Quads

Kids

Criteria

Maximaal aantal
inschrijvingen

Kode

De inrichter behoudt zich het recht voor om categorieën te schrappen, indien er minder dan 5
inschrijvingen zijn. In dat geval zullen de reeds ingeschreven teams toegevoegd worden aan een andere,
de meest voor de handliggende, categorie.
De categorie "Jeugd Teams" zal niet worden gewijzigd of geannuleerd.
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Verantwoordelijkheid
●
●

De inrichter wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van schade of ongeval voortvloeiend uit een
medisch gebrek van de deelnemer of een fout in het materiaal van de deelnemer.
De inrichter kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van diefstal of beschadiging van de
persoonlijke eigendommen van de deelnemers door een derde. De deelnemers zijn
verantwoordelijk voor de bewaking van hun persoonlijke eigendommen.

Afgelasting
De inrichter houdt zich het recht voor om de wedstrijd af te lassen indien :
● er 30 dagen voor de wedstrijd onvoldoende ploegen zijn ingeschreven. In dat geval zal de inrichter
de inschrijvingsgelden terugbetalen.
● niet alle veiligheidsmaatregelen, noodzakelijk voor een goed verloop van de wedstrijd, zijn vervuld.

Inschrijving
Elke inschrijving is definitief. De inschrijving impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement en
het inschrijvingsgeld kan niet worden terugbetaald om welke reden ook.
Om in te schrijven, volg de procedure op de website https://6uur.rouliroula.be/nl/inschrijving
Na ontvangst van het volledige dossier, zal de inrichter de inschrijving valideren en de naam van de
ploeg toevoegen aan de lijst, vermeld op voormelde website.
De inschrijvingen worden afgesloten op 28/05/2017 om 23u59.
Inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk.

Inschrijvingsprocedure








Het inschrijvingsformulier bevindt zich op de website van de wedstrijd.
Betaling kan gebeuren via PayPal of via overschrijving.
Volgende bewijsstukken dienen via elektronische weg overgemaakt (de mogelijkheid bestaat om
het elektronische dossier na de inschrijving te vervolledigen) :
- een digitale kopie (foto) van een geldige vergunning van uw federatie. Zowel een competitievergunning als een recreatie-vergunning zijn geldig. Bij gebrek aan een vergunning, dient een
medisch attest aangeleverd, maximaal drie maanden oud op de dag van de wedstrijd, met
vermelding van de tekst : "Naam en Voornaam werd geschikt bevonden om de skate-sport in
competitieverband te beoefenen".
- toelating van één van de ouders voor een minderjarige.
Voor alle bijkomende vragen kan u zich richten tot : https://6uur.rouliroula.be/nl/vragen
Om geldig in te schrijven, dient het dossier volledig te zijn vóór 28 mei 2017.
Volgende inschrijvingstarieven zijn van toepassing :
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Categorieën

Voor 30 april 2017 Na 30 april 2017

Individueel heren

30 €

45 €

Individueel dames

30 €

45 €

Duo heren

50 €

70 €

Duo dames

50 €

70 €

Duo gemengd

50 €

70 €

Heren Team

75 €

95 €

Dames Team

75 €

95 €

Gemengd Team

75 €

95 €

Team PBM

75 €

95 €

Team Squads

75 €

95 €

Jeugd Team

50 €

70 €

Iedereen, betrokken bij de behandeling van de gegevens, kan zijn persoonlijke gegevens consulteren,
deze laten corrigeren, of, indien daar goede redenen toe zijn, deze laten schrappen. Hiertoe bezorgt hij
een brief met bijgevoegd kopie van zijn identiteitskaart aan het adres in de voetnoot.

Veiligheid en welzijn
Materieel
●

●
●
●
●
●
●

De inline-skaters dienen uitgerust te zijn met skates met :
- ofwel 2 paar parallelle wielen (quads)
- ofwel wielen in lijn (lengte van de skate is maximaal 50 cm).
De omtrek van de wielen is maximaal 125 mm
Het is toegestaan om met remblokken te rijden.
Ski stokken zijn niet toegelaten.
Het is de deelnemers toegelaten om de uitrusting, drank en voedsel dat zij nodig achten, zelf mee te
brengen.
De deelnemers worden verzocht om veiligheidspelden te voorzien om de rugnummers mee vast te
maken.
Er worden door de inrichter geen tafels of stoelen voorzien.

Uitrusting van de deelnemer
●

Iedere deelnemer dient een rugnummer te dragen, bevestigd met 4 veiligheidsspelden of
vastgekleefd op het linker dijbeen. Het nummer dient goed zichtbaar te zijn onder alle
omstandigheden. Het laat toe te controleren of de inline-skater tot de deelnemers aan het
evenement behoort.
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●

●

Elke deelnemer krijgt de beschikking over een elektronische chip, bevestigd aan een draagband,
gedragen rond de enkel. Wanneer de deelnemer onder de aankomstboog rijdt, wordt zijn doortocht
bevestigd door een geluidssignaal.
Elke ploeg krijgt de beschikking over een wisselstok, die wordt gedragen door de inline-skater in de
wedstrijd.

Bevoorrading
●
●

Op het parcours wordt een bevoorradingszone geïnstalleerd. De inrichter zorgt voor de
bevoorrading van alle deelnemende inline-skaters en personen met beperkte mobiliteit (PBM).
Voorbij de bevoorradingszone en langs het circuit zullen vuilbakken ter beschikking staan. De
deelnemers engageren zich om het circuit en de omgeving proper te houden.

Veiligheid
●

●
●
●
●
●

●

Voor iedere inline-skater is het dragen van een helm verplicht gedurende de volledige duur van het
evenement en overal op het circuit en op het circuit zone. Het dragen van andere beschermkledij
wordt sterk aanbevolen en is verplicht voor de Jeugd Teams.
De deelnemers dienen te kunnen skaten en hun snelheid onder controle te houden.
Elke inline-skater die een gevaar is voor zichzelf of voor de anderen kan door de
wedstrijdverantwoordelijke uit de wedstrijd worden gehaald.
Een inline-skater in moeilijkheden moet zijn ronde afwerken in de rijrichting van de wedstrijd.
Op het circuit zal een eerste-hulp-post worden ingericht.
De wedstrijdverantwoordelijke is als enige bevoegd om de wedstrijd te neutraliseren, uit te stellen
of definitief stop te zetten, dit in het belang van de deelnemers en op basis van alle mogelijke
veiligheidsrisico's. De wedstrijdverantwoordelijke neemt hiertoe ten gepaste tijde de nodige
maatregelen.
Deelnemers zonder vergunning dienen te beschikken over een verzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid.

Uurschema
08 H 00 Begin afhaling rugnummers en chips.
09 H 30

Afsluiting van circuit voor auto's.
Openstelling van circuit voor skaters.

09 H 45

Einde afhaling rugnummers en chips.
Briefing voor de ploegverantwoordelijken.

10 H 00 Start van de 6 Uur van Rouliroula.
12 H 00 Start voor de Jeugd Teams
16 H 00 Einde van de wedstrijd.
16 H 30 Inlevering van de chips en de wisselstokken.
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Opruimen standen. Verzamelen afval en opkuis zone.
17 H 00 Prijsuitreiking.

Ontlenen van rugnummers, chips en wisselstokken
●
●
●

Om de rugnummers, chips en wisselstokken te verkrijgen dient een identiteitskaart te worden
afgegeven.
Deze zal terug overhandigd worden bij het inleveren van de chips en de wisselstokken.
Langs het circuit zullen vuilnisbakken ter beschikking zijn.

Start
●
●
●

Elke ploeg kiest vrij de skater die als eerste zal starten. Deze eerste skater zal minimum twee rondes
afleggen alvorens te worden afgelost.
De skaters zullen vertrekken achter de startlijn. De start wordt gegeven door de wedstrijdleider.
De start van de Categorie Jeugd Teams zal twee uur na de eerste start plaats vinden.

Wissels
●
●
●
●
●
●
●

Per ploeg is er slechts één skater tegelijk in de wedstrijd.
Elke ploeg dient te beschikken over een wisselstok.
Deze wisselstok dient in het bezit te zijn van de skater in de wedstrijd.
De wisselstok kan enkel doorgegeven worden in de wisselzone en wel van de ene ploegmaat aan de
andere.
In de wisselzone mag zich slechts één skater bevinden in afwachting van de wissel.
De wisselstok wordt van de ene ploegmaat aan de andere doorgegeven tot aan de aankomst.
De wisselzone wordt ondubbelzinnig aangeduid. Zij bevindt zich ter hoogte van de stands, na de
aankomstlijn.

Aankomst
●
●
●
●

De aankomstlijn wordt gematerialiseerd volgens de regels van de Belgische Federatie van
Rollersporten (BFRS).
De exacte aankomsttijd van de skater in wedstrijd van iedere ploeg wordt geregistreerd na afloop
van de voorziene tijdsduur van de wedstrijd (6 uur).
De skater die de laatste aflossing afwerkt en passeert onder de aankomstboog vóór het officiële
einde dient de begonnen ronde af te werken. Deze wordt mee gerekend in de stand.
Bij een gelijk aantal rondes, is het werkelijke aankomstuur van de laatste skater beslissend voor het
algemene eindklassement.

Prijzen
●

De drie eerste ploegen van elke categorie ontvangen van de inrichter een prijs.
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●
●

De officiële prijsuitreiking van de 6 Uur van Rouliroula wordt georganiseerd op het einde van de
wedstrijd.
Enkel de deelnemers, aanwezig op de prijsuitreiking, kunnen hun prijs in ontvangst nemen.

Rangschikking
●
●
●

De telling van elke doortocht van de skaters gebeurt op de aankomstlijn door middel van een
systeem van elektronische chips.
Het systeem levert een tussentijdse voorlopige rangschikking over alle categorieën heen. Deze
rangschikking wordt uitgehangen in de buurt van de aankomstlijn.
De definitieve rangschikking van de wedstrijd, per categorie, na goedkeuring door de officiëlen, zal
bekend gemaakt worden door de inrichter via de site https://6uur.rouliroula.be/nl/uitslagen.

Sportief gedrag & sancties
De inrichter beoogt gedurende het ganse evenement een aangename en sportieve sfeer.
Elke deelnemer kan door de wedstrijdleider gediskwalificeerd worden in geval van onaangepast en
onsportief gedrag.
De deelnemers dienen zich te houden aan het geldende anti-doping reglement :
http://www.dopage.cfwb.be/
In volgende gevallen zal een straf van één ronde worden opgelegd aan de ploeg in kwestie :
● Een skater in de wedstrijd zonder wisselstok;
● Wanner een skater na het doorgeven van de wisselstok terug skate in de tegenovergestelde richting
op het circuit (in plaats van op het voetpad);
● De aanwezigheid in de wisselzone van andere personen van dezelfde ploeg dan de skater in
wedstrijd en zijn aflosser;
● Wanneer een skater in de wedstrijd zich laat trekken of duwen buiten de wisselzone;
● Een skater in de wedstrijd zonder helm. Bovendien zal deze aangemaand worden om te stoppen en
zal hij of zij zijn of haar ronde te verder voet dienen af te leggen;
● Alle gevaarlijk of onsportief gedrag (er wordt aan de deelnemers gevraagd om extra voorzichtig te
zijn na het vertrek van de Jeugd Teams).

Klachten
●
●

Er worden enkel klachten aanvaard met betrekking tot het aantal rondes van het eigen team.
Deze klachten dienen te gebeuren bij de wedstrijdleider binnen de 15 minuten na aankomst van de
laatste deelnemer.

Wij wensen u een aangename wedstrijd
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