Alle pupillen worden verzocht om naast de langebaan ook een marathon
oormerk te hebben op je licentie. Heb je dit nog niet, ga naar “mijn knsb” en
log bij jezelf in en vink daar ook de marathon aan. Dit kost niets extra.

WEDSTRIJDREGLEMENT BAANCOMPETITIE JEUGDMARATHON 2019-2020
Baan: Deventer, IJsbaan de Scheg jeugdcompetitie
1. Deelnemers: Toegelaten worden Pupillen DEF,A/B/C, Junioren C, meisjes/dames en jongens/heren
uit de Gewesten Gelderland en Overijssel met een KNSB wedstrijdlicentie., maar alleen rijders met
een baankaart van Deventer kunnen zich plaatsen voor het NK Jeugdmarathon. De rijders en rijdsters
met een baankaart van Enschede, Dronten en Nijmegen dienen zich te plaatsen via de
baancompetitie van hun eigen baan.
2.De baancompetitie jeugdmarathon wordt verreden op de volgende data:
- 1e Zaterdag 16 november 2019, Deventer. - 2e Zaterdag 30 november 2019, Deventer
3e Zaterdag 1 februari 2020
3. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de wedstrijdleiding groepen samenvoegen bij de start.
4. Er zijn geen inschrijfkosten.
Inschrijven via knsboost.nl, of bij het tekenen van de presentielijst en/of bij het afhalen van je
beennummer. Afhalen van je beennummer doe je op de dag van de wedstrijd bij het inschrijfbureau
tot een half uur voor de aanvang van de betreffende categorie. Het tekenen van de presentielijst is
mogelijk tot een half uur voor aanvang van de wedstrijden bij het inschrijfbureau. U dient uw
wedstrijdlicentie en/of baankaart te laten zien. Inschrijven via de wedstrijdkalender van de
KNSBOOST. Let op! Dit dient voor elke wedstrijd te gebeuren. Sluiting, dag voor de jeugdmarathon
om 23.59 uur.
5. Wedstrijdpunten: de eerste 20 rijders uit het dag klassement ontvangen punten.
De puntenverdeling is als volgt:
- nr. 1 20,1 pnt
- nr. 2 19 pnt
- nr. 3 18 pnt
- nr. 4 17 pnt

- volgende aankomende steeds één punt minder tot nr. 20, die nog 1 punt ontvangt. Bij
gecombineerde starts wordt een uitslag per categorie berekend.

6. Eindklassement. Voor het eindklassement tellen de resultaten van alle wedstrijden mee. Bij gelijke
stand in het eindklassement geeft de volgorde van aankomst in de laatste wedstrijd de doorslag.
7. Selectie NK marathon jeugd (Pupillen B/A en Junioren C/B/A) van de gewesten Gelderland en
Overijssel. De selectie voor het NK marathon jeugd op zaterdag 8 februari 2020 in Hoorn (Junioren
C/B/A en Pupillen B/A/) gaat als volgt:
- De Gewestelijk Kampioenen van het gewest Gelderland en van het gewest Overijssel (Pupillen A/B
en Junioren C) plaatsen zich rechtstreeks voor het NK.
Dit gewestelijk kampioenschap (Voorwedstrijd Pupillen F/E/D meisjes, jongens, en Pupillen C/B/A
meisjes en jongens, en Junioren C meisjes en jongens) nog niet bekend.
-Voor Pupillen A/B, junioren C. , zal naast de gewestelijke kampioen, de rijder/rijdster die het
hoogst staat in het eindklassement op 30 november 2019 van de baancompetitie jeugdmarathon
Deventer de baan, waarop hij/zij een baankaart heeft, zich plaatsen voor het NK Jeugd.
-Voor Junioren B. zal het tussenklassement C1 en vervolgens C2 van de Marathon Regio Oost
(junioren B hebben hier startrecht) na zes wedstrijden zal bepalend zijn voor de aanvullende selectie.
-Voor Junioren A. Selectievolgorde: rijders/rijdsters Topdivisie Heren/Dames, rijders Beloften
divisie, tussenklassement Marathon Regio Oost C1, C2/C3, Dames na zes wedstrijden.
8. Aantal te verrijden ronden en tijdschema:
Categorie

ronden

Zat.16 en 30-11-2019

Zat. 01-2 2020

Pupillen meisjes/jongens DEF

3

17.30 uur

17.30 uur

Pupillen Meisjes C

5

17.35 uur

17.35 uur

Pupillen Jongens C

5

17.35 uur

17.35 uur

Pupillen Meisjes B

6

17.40 uur

17.40 uur

Pupillen Jongens B

6

17.45 uur

17.45 uur

Pupillen Meisjes A

8

17.50 uur

17.50 uur

Pupillen Jongens A

8

17.50 uur

17.50 uur

Junioren Dames C

10

18.05 uur

18.05 uur

Junioren Heren C

12

18.20 uur

18.20 uur

9. Staakt men de wedstrijd, dan verplicht afmelden bij de jury.
10. Er wordt geen loze ronde verreden.
11. Rijders/rijdsters met één of meer ronden achterstand mogen in de wedstrijd blijven en halen
deze ronden na afloop van de finish van de winnaar niet in.

12. Bij alle wedstrijden moeten de deelnemers beennummers van de wedstrijdorganisatie dragen.
De beennummers worden bij de inschrijving en/of tekenen van de presentielijst verstrekt en dienen
na afloop weer te worden ingeleverd.
13. Rijders/rijdsters waarvan de beennummers op het rechterbovenbeen niet goed zijn bevestigd,
worden niet in de uitslag opgenomen.
14. De ronding van de achterzijde (ronding muntstuk € 0,10) van de schaatsijzers zal
steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Degenen waarvan de schaatsen worden afgekeurd mogen
niet starten.
15. Het dragen van handschoenen, beenbeschermers, enkelbescherming en een goed passende
valhelm is verplicht. Een valhelm gecertificeerd (ATSM standaard shortrack) wordt sterk aanbevolen.
Let op; wanneer men deelneemt aan NK Jeugd en landelijke finalewedstrijden pupillen A/B is dit
verplicht. Junioren A,B en C.
16. Uitsluitend protesten, die binnen 15 minuten na de voorlopige uitslag zijn ingediend, worden in
behandeling genomen.
17. In alle overige gevallen beslist de wedstrijdleiding overeenkomstig het marathonreglement van
de KNSB
18 Alle pupillen worden verzocht om naast de langebaan ook een marathon

oormerk te hebben op je licentie. Heb je dit nog niet, ga naar “mijn knsb” en
log bij jezelf in en vink daar ook de marathon aan. Dit kost niets extra.
Men mag dus ook deelnemen aan de baancompetitie van de ijsbanen in Enschede, Nijmegen en
Dronten, maar men kan zich hiermee niet plaatsen voor het NK Jeugdmarathon, maar je kunt zo wel
meer wedstrijd ervaring opdoen.
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