
Regio Competitie  Zuid 2022 (jeugd en marathon)  

  

Algemene informatie; 

In het Gewest Zuid (Noord-Brabant/Limburg/Zeeland) wordt jaarlijks de Regio Competitie Zuid 

georganiseerd door de Commissie Inline Skaten (de organisatie).  In 2022 zijn er 6 baanwedstrijden 

voor de jeugd op verschillende banen in de regio Zuid. De volwassenen rijden op dezelfde dag een 

marathon of een wedstrijd over 30 minuten en X ronden. De wedstrijden worden verreden op een 

afgezet en verkeersvrij parcours.  

Tijdens iedere jeugdwedstrijd rijden de pupillen, kadetten en junioren zo veel als mogelijk 3 

verschillende afstanden.  

1. Korte individuele afstand op tijd  

2. Middellange afstand in groepen van zo’n 4 tot 6 rijders. Bij meerdere deelnemers kunnen series en 

finales worden gereden. 

3. De langste afstand wordt gereden met alle deelnemers tegelijk. Meestal een afvalwedstrijd of 

puntenwedstrijd.  

De organisatie streeft er naar om iedereen zoveel als mogelijk te laten rijden. Bij een grote deelname 

is het mogelijk dat er wedstrijden worden ingekort om het middagprogramma op tijd te laten 

starten.   

Programma van de wedstrijden Jeugdwedstrijden:  

De jeugdwedstrijden voor de Pupillen, Kadetten en Junioren beginnen om 10.00 uur.  

De licentierijders kunnen zich inschrijven via de KNSB site tot uiterlijk de donderdag vóór de 

wedstrijd 20.00 uur.  De niet licentierijders kunnen zich ook inschrijven via de KNSB site onder 

daglicentie .  

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden  

Op de wedstrijddag zelf moeten de rijders zich vóór 09.30 uur melden om de deelnemerslijsten te 

tekenen . Indien een rijder zich te laat aanmeldt, mag deze NIET starten. De startlijsten worden om 

09.45 uur bekend gemaakt. Deze komen in de Sportity app te staan. Inrijden op de baan kan vanaf 

09.30 tot 09.55 uur.  De afstanden van de jeugdwedstrijden hangt af van de baan waar gereden 

wordt en zullen per wedstrijd verschillend kunnen zijn.   

Marathon/30 minuten wedstrijd: 

De marathonrijders kunnen zich inschrijven via de KNSB site. Rijders zonder licentie kunnen zich via 

daglicentie inschrijven via de KNSB site .Transponders verplicht.   

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden  

Inschrijfkosten met licentie:  

Voor de gehele jeugdcompetitie geldt een bijdrage van:   € 15,00  

Zonder licentie: Niet-licentiehouders jeugd per wedstrijd met daglicentie KNSB:  €   3,00 + € 5,00 

Voor de gehele marathoncompetitie geldt een bijdrage van:  € 25,00 

Niet-licentiehouders Marathoncompetitie per wedstrijd met daglicentie: €   7,50 + € 7,50  

Niet-licentiehouders kunnen maximaal 3x op een daglicentie rijden, hierna dient een volledige KNSB 

licentie aangevraagd te worden conform de reglementen van de KNSB.  



  

De inschrijfgelden van de wedstrijden komen ten goede van de Commissie Inline-skaten. De kosten 

voor de daglicenties worden afgedragen aan de KNSB ten behoeve van de verzekering.  

Transponders 

De individuele wedstrijd ‘op tijd’, wordt gereden met infrarood apparatuur. Dit om een zuivere tijd te 

krijgen op duizendsten van een seconde. De overige wedstrijden worden gereden met transponders. 

De pupillenklasse 2 tot en met 4 zijn vanuit de KNSB niet verplicht om een transponder aan te 

schaffen en krijgen deze van de organisatie.  Voor de rijders met KNSB licentie bij de pupillen 1, 

kadetten en junioren is het verplicht om een transponder aan te schaffen om deel te mogen nemen 

aan KNSB wedstrijden (art. 90 lid 2).  

Zijn zij niet in het bezit van een transponder of zijn zij deze vergeten, dan is het mogelijk om een 

transponder te huren bij de organisatie voor € 2.00 per wedstrijd. (Graag contant bij de inschrijftafel) 

Niet-licentiehouders bij de pupillen 1, kadetten en junioren krijgen een transponder van de 

organisatie zonder kosten.   

Op de website van de schaatsbond www.knsb.nl vind je meer informatie hierover. Een eigen 

transponder kan verkregen worden via www.Mylaps.com.      

Klassement Regio Competitie Zuid  

Bij de dag wedstrijd krijgt de winnaar van elk onderdeel 1 punt, de nummer 2 krijgt 2 punten enz.  

Degene, die bij het totaal van alle onderdelen de minste punten heeft, is dag winnaar. Bij een gelijk 

aantal punten wordt eerst gekeken naar de beste klassering, is die ook gelijk dan is de laatste afstand 

bepalend.   

Na elke wedstrijd wordt er per wedstrijdcategorie een dag klassement opgemaakt.  De winnaar van 

het dag klassement krijgt 30,1 punten, de tweede 27 de derde 25, de vierde 23, de vijfde 21, de 

zesde 19, de zevende 17, de achtste 15, de negende 13, de tiende 11, daarna aflopend met 1 punt. 

Mochten er meer dan 20 deelnemers zijn per categorie, dan krijgen ook deze nog 1 punt.  De 

uitslagen en het klassement na elke wedstrijd zijn te vinden op www.knsbzuid.nl en op facebook 

www.facebook.com/knsbzuid.     

 De uitslagen van alle (minus 1 met de minste punten)  wedstrijden bij de jeugd bepalend voor het 

eindklassement (art. 463).  Bij de marathon 30 min + x ronden en Breda 20 km zijn alle wedstrijden 

bepalend voor het eindklassement.  In het eindklassement komen alleen de deelnemers in 

aanmerking voor de prijzen, die ook aan de finalewedstrijd deelnemen.  Is het puntenaantal gelijk, 

dan wordt gekeken naar de hoogst behaalde dag klasseringen. Is dat nog gelijk dan wordt gekeken 

naar de dag klassering van de finaledag.  

Er moeten minimaal 4 wedstrijden  incl finale wedstrijd verreden worden om überhaupt  in het 

eindklassement opgenomen te worden. 

Wanneer een rijd(st)er valt en de wedstrijd niet kan worden afgemaakt wordt deze in het dag 

klassement op de laatste plaats gezet en krijgt naar gelang het aantal deelnemers de punten die 

daarbij horen. Mochten er meerdere rijders zijn die dit is overkomen, dan ontvangen zij hetzelfde 

aantal punten.   

 Reglementen;  

De reglementen zijn te vinden op www.knsb.nl. Ga naar Inline-Skaten   



Wedstrijdcategorieën;  

 Het geboortejaar is bepalend voor de wedstrijdcategorie. Voor het seizoen 2022 geldt de indeling uit 

de onderstaande tabel:  

 Geboren     Categorienaam   Code heren  Code dames  

In 2016 of later  Pupillen 4  HP4  DP4 

In 2014 en 2015  Pupillen 3  HP3   DP3 

In 2012 en 2013  Pupillen 2    HP2   DP2  

In 2010 en 2011  Pupillen 1   HP1   DP1 

In 2008 en 2009  Kadetten    HKA    DKA 

In 2006 en 2007  Junioren B    HJB  DJB 

In 2004 en 2005 Junioren A  HJA  DJA 

In 2003 en eerder  Senioren    HSA  DSA  

In 1982 en eerder  Masters   M40 M50 M60 DMA 

Maximale wieldoorsnede: 

Masters, Senioren en Junioren A en Junioren B   110MM 

Kadetten en pupillen 1      100MM 

Pupillen 2,3,4         90MM 

 
Algemeen mailadres: inlineskaten@knsbzuid.nl 


