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Clubkampioenschap SSVB 2016 

 

Bepalingen langebaanwedstrijd 

 

• Voor de genoemde afstanden gelden de lange baan reglementen van de KNSB. 

Voor de rijders geldt dan onder meer dat wedstrijdbandjes gedragen moeten 

worden om herkenbaar te zijn in de jurytoren.  

 

• De leeftijdsindeling de KNSB-reglementen en peildatum 1 juli 2015, worden 

gehanteerd. 

 

• De categorieën zijn als volgt: 

o Dames worden ingedeeld in categorie 1 indien zij in wedstrijdverband een 500 

meter tijd hebben van minder dan 65 seconden. 

o Dames worden ingedeeld in categorie 2 indien zij in wedstrijdverband een 500 

meter tijd hebben van meer dan 65 seconden of nog geen 500 meter tijd 

hebben neergezet.  

o Heren worden ingedeeld in categorie 1 indien zij in wedstrijdverband een 500 

meter tijd hebben van minder dan 60 seconden.  

o Heren worden ingedeeld in categorie 2 indien zij in wedstrijdverband een 500 

meter tijd hebben van meer dan 60 seconden of nog geen 500 meter tijd 

hebben neergezet.  

 

Bepalingen lange afstand wedstrijd  

 

• Inschrijven voor de lange afstandwedstrijd is op de wedstrijdavond en kan tot aan de 

laatste baanverzorging voor/tijdens de 1500 meter wedstrijd. 

• Bij het inschrijven ontvangt iedere rijd(st)er een wedstrijdnummer. Dit nummer dient 

onverliesbaar en goed zichtbaar voor de jury aan de rechterzijde van het lichaam te 

worden aangebracht. 

• Per categorie rijden de dames/meisjes en heren/jongens gelijktijdig. Ter verduidelijking 

dragen de dames/meisjes een wit wedstrijdbandje op de rechterarm en de 

heren/jongens een rood wedstrijdbandje. 

• De wedstrijd wordt verreden op beide wedstrijdbanen buiten de inrijbaan. Het is niet 

toegestaan om op de inrijbaan te komen. 

• Start en finish zijn gelegen op de finishlijn van o.a. de 500/1500 meter. 

• Evenals bij de trainingen rijden de hele snelle rijd(st)ers aan de binnenzijde van de 

wedstrijdbaan en snelle rijd(st)ers aan de buitenzijde van de wedstrijdbaan. 

• Rijd(st)ers die dreigen te worden gedubbeld maken hiervoor zo veel mogelijk plaats door 

tijdig en veilig naar buiten te manoeuvreren. 

• Voor aanvang van de start verzamelen alle rijd(st)ers uit een categorie zich bij de 500 m 

start. Op aangeven van de official wordt begonnen rustig richting de finishlijn te rijden. 

• De wedstrijd neemt een aanvang op moment dat bij de finishlijn het startsignaal wordt 

gegeven. Pas dan mag snelheid worden gemaakt. 

• Bij de zowel junioren als senioren zal 3 ronden voor het verstrijken van de wedstrijdtijd de 

speaker de rijd(st)ers die minimaal 1 x zijn gedubbeld, verzoeken de wedstrijd te staken 

en zich te verzamelen op het opstapijs aan de buitenzijde nabij de kleedkamers. Hieraan 

dient binnen 1 ronde gevolg te worden gegeven. 

• De einduitslag wordt alleen opgemaakt voor de eerste drie rijd(st)ers uit een categorie. 

De scheidsrechter stelt op basis van de jurywaarnemingen de uitslag definitief vast. 

Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 


