
Vereiste kleding en uitrusting 
1. Deelnemers aan nationale wedstrijden dienen ter wille van de veiligheid te dragen:  

- handschoenen; 
- scheenbeschermers; 
- ter wille van de veiligheid, wordt geadviseerd deze attributen aan te schaffen van 

snijbestendige kwaliteit 
- kleding met lange mouwen en broekspijpen. 

2. De schaatsbuizen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een straal 
van minimaal 1 centimeter.   

 
Het finishen en de uitslag 
 
1. Algemeen 
a.  Deelnemers die de wedstrijd vrijwillig staken zonder tussenkomst van de scheidsrecher, 

verlaten onmiddellijk de wedstrijdbaan en worden niet in de uitslag opgenomen. Zij dienen 
zich af te melden bij de jury aan de finish.  

b.  Tijdens de finishprocedure mogen reeds gefinishte deelnemers zich niet bevinden op de 
laatste 100 meter vóór de finishlijn. 

c.  Indien de scheidsrechter meent dat de omstandigheden het noodzakelijk of zinvol maken het 
aantal te rijden ronden of de afstand aan te passen, dan kan hij daartoe besluiten. 

d.  De huldiging is een onderdeel van de wedstrijd. 

 
2. Het finishen 
a.  De winna(a)r(es) van de wedstrijd rijdt exact het vooraf aangegeven aantal ronden. 

Bij het afsprinten sprint het peloton als eerste af, daarna apart de deelnemer(s) met 1 of 
meerdere ronden voorsprong ten opzichte van het peloton. 
Dit houdt in dat het rondebord aangeeft het aantal nog te rijden ronden van de koploper(s) in 
de wedstrijd.  

b. Het peloton is de grootste groep, tenzij de scheidsrechter anders beslist. 
c. Een deelnemer heeft een ronde voorsprong op het peloton wanneer hij naar het oordeel van 

de scheidsrechter de achterste deelnemer van het peloton heeft bereikt. 
d. Een deelnemer heeft een ronde achterstand op het peloton wanneer hij, na gelost te zijn uit 

het peloton, naar het oordeel van de scheidsrechter door de voorste deelnemer van het 
peloton is ingehaald. 

e. De scheidsrechter bepaalt welke deelnemers één of meerdere ronden voorsprong of 
achterstand op het peloton hebben. 

f. Een deelnemer die op aanwijzing van de scheidsrechter uit de wedstrijd wordt genomen, kan 
door de scheidsrechter worden geklasseerd. 

g. Een deelnemer is gefinisht zodra de voorkant van de schaats  in contact met het ijs de 
finishlijn heeft bereikt. 

 
3.  De afsprintprocedure en de vaststelling van de klassering 
a.  Een deelnemer die tijdens de wedstrijd op één ronde achterstand ten opzichte van het peloton 

komt, wordt op dat moment uit de wedstrijd genomen. 
b. Alle deelnemers in dezelfde ronde als het peloton krijgen de bel. 
c. Bij deelnemers met één ronde voorsprong ten opzichte van het peloton, sprint het peloton vijf 

ronden eerder af. 
Deze procedure herhaalt zich voor elke groep van deelnemers met telkens één ronde 
voorsprong meer. 
In alle gevallen sprint het peloton dus zoveel ronden eerder af als nodig is om de laatste groep 
van deelnemers inclusief de winnaar exact het vooraf aangekondigde aantal ronden te kunnen 
laten rijden. 

e. Winnaar is de deelnemer die volgens bovenstaande procedure als eerste met de 
   punt van zijn schaats in contact met het ijs de finishlijn heeft bereikt. 
 
4. De aankomstrechter 
. De aankomstrechter is verantwoordelijk voor het opmaken van de volgorde van aankomst.  
 
5. Het vaststellen van de uitslag 



De transponderuitslag vormt, na controle van de eerste 20 rijders met de video-opname, de 
officieuze uitslag. Deze uitslag wordt zo spoedig mogelijk aan de rijders bekendgemaakt. 
Indien binnen 15 minuten na het publiceren van de officieuze uitslag geen protest hiertegen is 
ingediend, is de uitslag officieel. Bij een protest beoordeelt de aankomstrechter de inhoud van 
het protest aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens. De aankomstrechter 
beslist om de officieuze uitslag al of niet te wijzigen.  
Een gewijzigde uitslag wordt zo spoedig mogelijk aan de rijders bekendgemaakt.  
Indien binnen 15 minuten na het publiceren van de gewijzigde uitslag geen protest hiertegen 
is ingediend, is de uitslag officieel.  
Als bij op het oog gelijk eindigen op de finish de video-opname geen uitsluitsel geeft, beslist 
de transponderuitslag tot op 1/1000 seconde 
 

 
Artikel 426 
 
 
2. Nederlands Kampioenschap Jeugdmarathon 
a.  Ieder gewest organiseert per kunstijsbaan minimaal drie voorronden jeugdmarathon als 

selectie voor het NK Jeugdmarathon. 
b.  Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en beschikken over een KNSB-

licentie met het oormerk Marathon. 
c.  Rijders en rijdsters die in de landelijke competities uitkomen, mogen deelnemen aan het NK 

Jeugdmarathon in de categorie waartoe zij qua leeftijd gerechtigd zijn. 
 Per wedstrijd mogen 45 deelnemers starten. Deze worden aangewezen naar evenredigheid 
van het aantal jeugdlicentiehouders per gewest. 

 
Indeling naar leeftijd en afstand voor jongens en meisjes 
 
Pupillen B 11 jaar 

 meisjes 5 ronden  jongens 6 ronden 
Pupillen A 12 jaar 

meisjes 7 ronden  jongens 9 ronden 
Junioren C 13 en 14 jaar 

meisjes 10 ronden  jongens 12 ronden 
Junioren B 15 en 16 jaar 

dames 14 ronden  heren 18 ronden 
Junioren A 17 en 18 jaar 
  dames 18 ronden  heren 25 ronden 
 


