
 

 

 

 

 
 

Wedstrijdreglement Stouwdamcompetitie 2020 
 

Indeling categorieën 
     

Junioren    geboren in 2002/2005  

Kadetten   geboren in 2006/2007  

Pupillen-1   geboren in 2008/2009                 

Pupillen-2   geboren in 2010/2011  

Pupillen-3   geboren in 2012/2013  

Pupillen-4         geboren in 2014/2015 
 

Maximale Wieldiameter 
Pupillen 4, 3 en 2    90 mm 

Pupillen 1 en kadetten 100 mm 

Junioren    110 mm 
 

Tijdrit 

1. Het gaat hier om wedstrijden tegen de klok, waarbij een onbeperkt aantal rijders 

individueel of met 2-tal een afstand afleggen die van tevoren is vastgelegd. 

2. De uitslag zal worden opgesteld op basis van de tijd die door iedere rijder is gereden. 
 

Series  Afstand afhankelijk van de baan  
 

1. Deze wedstrijd wordt in series (max. 6 / 8 in de baan) verreden. Alleen de tijd telt. 

2. De deelnemers met de snelste tijden gaan door naar de A-finale, B-finale, C-finale etc. 

3. Iedere deelnemer rijdt 2 x als er series worden verreden  
 

In lijn 

1. Het gaat hier om wedstrijden waaraan meerdere rijders tegelijkertijd kunnen deelnemen. 

2. Wanneer het aantal deelnemers te groot is met betrekking tot de afmeting van het 

parkoers, kunnen er series/voorrondes worden vastgesteld, gevolgd door een finale. 
 

Puntenkoers 

1. Bij deze wedstrijd haalt iedere deelnemer bij doorkomst, op een van tevoren vastgestelde 

plaats op het parkoers, een vastgesteld aantal punten. 

2. In ieder geval wordt bij de finish hogere punten gegeven. De deelnemer met het hoogste 

aantal punten heeft gewonnen. 

3. Hebben deelnemers een gelijk aantal of geen punten dan is de finishvolgorde bepalend. 

4. Een rijder die een ronde ingehaald wordt door het peloton of de wedstrijd niet beëindigd, 

verliest de punten die hij/zij met tussensprints gekregen heeft. 

5. Als de jury beslist dat een rijder een gevaar vormt voor het sprintende peloton en al heeft 

hij/zij punten, wordt hij/zij uit de wedstrijd gehaald en verliest hij/zij de punten die 

hij/zij gehaald had.  
 

Afvalkoers 

1. Deze wedstrijd wordt gehouden door afvalling van de rijder die de finish of een ander 

bepaald punt van het parkoers als laatste passeert. De achterste punt van de tweede 

doorkomende skeeler is hiervoor bepalend (al dan niet op het asfalt). 

2. De afvalronden worden afhankelijk van de lengte van de ronde en het aantal deelnemers 

vastgesteld. 

3. Er blijven minimaal 3 deelnemers  over voor de finale. Voor het begin van de wedstrijd 

maakt de jury de wijze van afvallen bekend.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Wanneer wordt wedstrijd afgelast: 

1 Wanneer veiligheid van deelnemers –jury en andere aanwezigen in gevaar dreigt te 

komen 

2 Bij onweer in nabijheid parkoers  

3 12 uur voor de 1e wedstrijd start als de jury of organisatie dit wenselijk acht 

4 Op de dag zelf als de jury of organisatie dit wenselijk acht 

Inschrijving voor de competitie ( Rijders met licentie)  kan alleen via www.schaatsen.nl   

In 2020 wordt 5 euro inschrijfgeld gevraagd voor de competitie te betalen contant bij de         

1e wedstrijd, die je aan de start verschijnt.   

Niet ingeschreven rijders met licentie betalen 5 euro boete per wedstrijd extra. 

Door de inschrijving heeft de organisatie gegevens van je waardoor je ook op de hoogte kunt 

worden gehouden van eventuele wijzigingen en/of afgelastingen van de wedstrijden. Ook andere 

informatie kan dan gestuurd worden. 

 

Nog geen licentie? Je kan meedoen op een daglicentie. Deze graag vooraf 

aanvragen via mail naar lkkin@hetnet.nl Dit voorkomt vertraging bij het 

inschrijven en is beter i.v.m. corona-voorschriften. 

De kosten hiervan zijn 5 euro op de wedstrijddag betalen bij aanmelding . 

Hier krijg je ook de rug en beennummers voor de wedstrijd 

Graag de volgende gegevens mailen: 

Naam   –   Adres   –   Postcode   –   Woonplaats   –   Geboortedatum   –        

Geslacht   –   Mailadres 

Competitie en klassement 

1. Deze competitie bestaat uit 3 wedstrijden 

2. Een wedstrijd bestaat uit 2 of 3 onderdelen 

3. De huldiging hoort bij de wedstrijd en men moet dus op het podium verschijnen 

in de wedstrijd kleding. Dit geldt ook voor de uitreiking van het eindklassement 

en presentjes.  

4. De resultaten van de tot de competitie behorende wedstrijden worden bij elkaar 

opgeteld, waardoor een klassement wordt verkregen.      

   Alle 3  de resultaten (inclusief finale) tellen mee voor het eindklassement.  

5. De punten telling is 30,1 ,27, 25,23,21,19,17,15,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 en de rest 1 

punt. 

6. Wedstrijd: Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is de hoogste klassering in een 

wedstrijd bepalend. Indien dit gelijk is dan is het aantal malen dat deze 

klassering behaald is bepalend.  Is ook dit gelijk dan is de op 1 na hoogste 

klassering bepalend, etc. Is dit alles gelijk dan telt de klassering van de laatste 

afstand. 

7. Klassement: Bij een gelijk aantal klassementspunten is de hoogste klassering in 

de competitie bepalend. Indien dit gelijk is dan is het aantal malen dat deze 

klassering behaald is bepalend.  Is ook dit gelijk dan is de op 1 na hoogste 

klassering bepalend, etc. De uitval wedstrijd(en) telt hier niet in mee. Is dit alles 

gelijk dan telt de klassering van de finalewedstrijd. 

8. Om voor een eindprijs of een presentje in aanmerking te komen moet men 2 

wedstrijden en de finale gereden hebben. (3 wedstrijden inclusief finale).  

 

http://www.schaatsen.nl/
mailto:lkkin@hetnet.nl

