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Fryslân Cup 2021-2022 

Vanaf seizoen 2019-2020, met 1 tussenjaar door Covid-19,  wordt voor rijders van gewest Fryslân de Fryslân 

Cup verreden. Dit is een competitie voor pupillen, junioren C en junioren B. De competitie zal over een aantal 

vooraf vastgestelde wedstrijden worden verreden, waarbij de beste rijders uit het klassement aan het eind van 

het seizoen de “Fryslân Cup Finale” wedstrijd rijden. 

Deelname aan deze wedstrijden is alleen mogelijk voor pupillen en junioren C en B die een 

trainingsabonnement hebben voor Thialf of de Elfstedenhal en lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij 

de baancommissie Thialf of de baancommissie Elfstedenhal. 

Inschrijving dient op de gebruikelijke wijze te geschieden via https://inschrijven.schaatsen.nl/ 

Meetellende wedstrijden 

Wedstrijd Locatie Datum 
pup 

300/300 
pup 

300/500 500 1000 1500 

FryslânCup 1 Elfstedenhal 
zondag 10 oktober 
2021 

x x       

FryslânCup 2 Thialf 
maandag 1 november 
2021 

    x x x 

FryslânCup 3 Elfstedenhal 
zondag 21 november 
2021 

    x x x 

FryslânCup 4 Thialf 
maandag 29 november 
2021 

x x       

FryslânCup 6 Thialf 
maandag 3 januari 
2022 

    x x x 

FryslânCup 7 Elfstedenhal 
zondag 16 januari 
2022 

    x x x 

FryslânCup 8 Thialf 
maandag 31 januari 
2022 

x x       

FryslânCup 5 
(verplaatst) Elfstedenhal 

Zondag 6 februari 
2022 (verplaatst) 

x x    

FryslânCup 
Finale  Elfstedenhal 

zondag 20 februari 
2022 

x x       

FryslânCup 
Finale  Thialf 

maandag 7 maart 
2022 

    x x x 

 

Voor de inschrijving van de pupillen verandert er niets. Ook dit seizoen wordt er voor de jongste pupillen 
(PF/PE/PD/PC) de afstandscombinatie 300-300 gereden. Voor de oudste pupillen (PB/PA) is dit de 300-500 
combinatie. 
De inschrijving van de junioren wordt aangepast. Afgelopen seizoen konden de junioren C en B per afstand 
inschrijven. Dit seizoen worden er voor de junioren C en B  een 3-tal afstandscombinaties aangeboden, nl: 

• 500-500 

• 500-1000 

• 500-1500 

https://inschrijven.schaatsen.nl/
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Bepalingen 

De volgende klassementen worden opgemaakt: 

Jongste pupillen (PF/PE/PD/PC) 2x 300m (puntentoekenning over klassement na 2 afstanden) 

Oudste pupillen (PB/PA) 300m / 500m (puntentoekenning over klassement na 2 afstanden) 

Junioren C Per afstand 500m / 1000m / 1500m 

Junioren B dames Per afstand 500m / 1000m / 1500m 

Junioren B heren Per afstand 500m / 1000m / 1500m  

 

Als in geval van een klassement over twee of meer afstanden twee of meer rijders hetzelfde puntentotaal 

hebben, zullen deze schaatsers de punten behorende bij de klassering ontvangen. 

Als in geval van individuele afstanden twee of meer rijders dezelfde tijd rijden, zullen deze schaatsers de 

punten behorende bij de klassering ontvangen. 

Als bij het opmaken van het tussenklassement en/of het eindklassement twee of meer schaatsers hetzelfde 

puntentotaal hebben, dan zal de rangorde worden bepaald volgens onderstaande regels: 

a) De schaatser met de meeste Fryslân Cup zeges op de betreffende afstand in het betreffende 

seizoen; 

b)  De schaatser met het hoogste aantal punten op de betreffende afstand of wedstrijdklassement in 

een eerdere meetellende wedstrijd van het betreffende seizoen; 

c) De schaatser met het hoogste aantal punten op de betreffende afstand of wedstrijdklassement in 

de voorgaande meetellende wedstrijd van het betreffende seizoen. 

Als na toepassing van voorgaande regels twee of meer schaatsers nog steeds gelijk staan, dan zullen zij 

dezelfde klassering krijgen. 

Bij de 500m voor de junioren C en B wordt `puntentabel 2` gehanteerd. Door de invoering van de 

afstandscombinaties, wordt er bij elke afstandscombinatie een 500m gereden. De afstandscombinaties zijn als 

volgt: 

• 500-500 

• 500-1000 

• 500-1500 

Van de eerste 500m wordt een klassement opgemaakt. Hierbij worden ook de rijders die de 1000 en 1500m 

rijden in meegenomen. De winnaar van dit klassement krijgt 50 punten i.p.v. 100. De rest van de 

puntenverdeling zijn te vinden in de tabel `puntentabel 2`. 

Voor de rijders die de 500-500 combinatie rijden wordt er een nieuw klassement opgemaakt van de 2e 500m. 

Ook hier worden de punten bedeeld zoals in `puntentabel 2` wordt weergegeven. Hiermee zijn er voor de 

500m in totaal 100 punten op een wedstrijdavond te verdienen. 

Bij de loting van de 2e 500m wordt er rekening gehouden met het wisselen van baan. Start de rijder bij de 1e 

500m in de binnenbaan, dan wordt de 2e 500m in de buitenbaan gestart en vice versa. 
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Puntentelling 

Puntentabel 1 geldt voor het klassement van de jongste pupillen (300-300), oudste pupillen (300-500), 

junioren C en B (1000m,1500m). 

 

Puntentabel 1 

Puntental 2 geldt de junioren C en B 500m. 

 

Puntentabel 2 
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Fryslân Cup Finales 

Aan het eind van het seizoen worden er 2 finales verreden. Een finale wordt in de Elfstedenhal verreden en 

een in Thialf. Deelname is op uitnodiging op basis van het klassement na de 8 voorgaande wedstrijden. 

Uitnodiging voor deze wedstrijd wordt als volgt bepaald: 

Categorie Aantal  

Jongste pupillen meisjes 
(DPF/DPE/DPD/DPC) 24 

Jongste pupillen jongens 
(HPF/HPE/HPD/HPC) 24 

Oudste pupillen meisjes (DPB/DPA) 24 

Oudste pupillen jongens (HPB/HPA) 24 

Junioren C meisjes 500 16 

Junioren C  meisjes 1000 16 

Junioren C meisjes 1500 16 

Junioren C jongens 500 16 

Junioren C jongens 1000 16 

Junioren C jongens 1500 16 

Junioren B meisjes 500 16 

Junioren B meisjes 1000 16 

Junioren B meisjes 1500 16 

Junioren B jongens 500 16 

Junioren B jongens 1000 16 

Junioren B jongens 1500 16 

 

Prijzen 

Na afloop van de Fryslân Cup Finales worden de eindklassementen opgemaakt. Voor de top 3 van elke 

hiervoor genoemde categorie wordt een beker uitgereikt. 

 


