Wijzingen zijn vastgesteld in de Ledenraad van 22 maart 2018.

Errata Specifieke Bepalingen Inline Skaten
Art. 6 – Vervallen
Art. 7 – Vergaderingen en besluiten
2. 802.5) Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, een verslag gemaakt dat door de
daarop volgende bestuursvergadering wordt besproken en vastgesteld en ten bewijze
daarvan ondertekend door de voorzitter en secretaris.

Art. 11 – Scheidsrechterscommissie
2c. het ontvangen en beoordelen van juryrapporten van de nationale wedstrijden en waar
nodig contact opnemen met de ambtelijk secretaris, die de juryrapporten altijd ontvangt.
Art. 43 – Wedstrijdcategorie
1. Deelnemers met een wedstrijdlicentie worden automatisch ingedeeld in een
wedstrijdcategorie, met uitzondering van de heren senioren. De sectie Inline-skaten
hanteert de volgende wedstrijdcategorieën.
Master 60+
(M60)
Master 50+
(M50)
Master 40+
(M40)
Heren Senioren A
(HSA) prestatie afhankelijk
Heren Senioren B
(HSB) prestatie afhankelijk
Heren Senioren C
(HSC)
Dames Senioren A
(DSA)
Heren Senioren
Heren Senioren Jongere
Dames Senioren
Dames Senioren Jongere

(HSA) leeftijd afhankelijk
(HSJ) leeftijd afhankelijk
(DSA) leeftijd afhankelijk
(DSJ) leeftijd afhankelijk

1. Junioren A gaan na het laatste jaar over naar de categorie Heren senioren B (HSB)
respectievelijk Dames Senioren A (DSA).
Junioren A gaan na het laatste jaar over naar de categorie Heren senioren Jongere (HSJ)
respectievelijk Dames Senioren Jongere (DSJ).

Art. 58 – Samenstelling
(822.3.a) en 822.3.b.) Mogelijk deelnemende categorieën zijn (dames, heren) bij NK Baan en
NK Weg:
DAMES
senioren (DSA en DSJ)
junioren A (DJA)
junioren B (DJB)
kadetten (DKA)

HEREN
senioren (HSA en HSJ)
junioren A (HJA)
junioren B ( HJB)
kadetten (HKA)

Wijzingen zijn vastgesteld in de Ledenraad van 22 maart 2018.
(822.3.c) Mogelijk deelnemende categorieën zijn (dames, heren) aan NK Marathon:
DAMES
senioren (DSA en DSJ)

HEREN
senioren A (HSA en HSJ)
senioren B (HSB, HSC)
junioren A (HJA)
junioren B ( HJB)
masters 40+ (M40)
masters 50+ (M50)
masters 60+ (M60)

junioren A (DJA)
junioren B (DJB)

Art. 61 – Officiële afstanden
a. Officiële wedstrijden en afstanden NK Baan
Wedstrijdcat./
wedstrijd type

Tijdrit
500m sprint
1000m sprint
Puntenkoers
Afvalkoers
Afval-/
puntenkoers
aflossing

Kadetten

Junioren B

300m
500m

Junioren A

300m
500m
1.000m
5.000m
10.000m

3.000m
5.000m

3.000m

300m
500m
1.000m

Senioren
300m
500m
1.000m
15.000m

3.000m

15.000m
10.000m

10.000m

3.000m

3.000m

b. Officiële wedstrijden en afstanden NK Weg
Wedstrijdcat./
wedstrijd type

Kadetten

sprint
one lap

Junioren B

Junioren A

Senioren

100m

100m

100m

100m 200m

Puntenkoers
Afvalkoers

One lap
5.000m
5.000m

One lap
10.000m
15.000m

One lap
10.000m
20.000m

One lap
10.000m

aflossing

3.000m

5.000m

5.000m

20.000m
5.000m

Art. 71d – Officiële afstanden
Officiële afstanden ONK Marathon:
Wedstrijdnaam
Heren A
Heren B
Dames
masters

wedstrijdcategorie
HSA, HSJ, HJA
HSB, HSC, HJA
DSA, DSJ, DJA
M40, M50, M60

afstand
100 km
60 km
60 km
60 km

Art. 71f – Selectie en aanmelding
3. 822.3.d) Ter plaatse inschrijven met wedstrijdlicentie of wedstrijddaglicentie is niet
mogelijk.
Art. 72g – Afmelden
De online inschrijfmodule biedt de deelnemer de gelegenheid om ook online af te melden tot
sluiting inschrijftermijn. Afmelding na sluiting inschrijftermijn tot 1 uur voor aanvang wedstrijd
per mail naar het in de wedstrijdgegevens vermelde mailadres
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Art. 73d – Veiligheid deelname
2. Het besluit tot afgelasten van de wedstrijd wordt uiterlijk vier (4) uur voor aanvang van de
wedstrijd genomen door de hoofdscheidsrechter. Hij informeert direct de ambtelijk
secretaris secretaris die zorg draagt voor publicatie op de officiële website als
nieuwsitem en bij de wedstrijdinformatie vier (4) uur voor aanvang van de wedstrijd.
Art. 98 – Skates
3. Uitzondering geldt voor marathonwedstrijden, hier is de maximale wieldoorsnede 125mm
toegestaan in KNSB marathon wedstrijden, NK marathon en ONK . Voor de categorieën:
(dames en heren)
junioren B, wanneer men deelneemt bij junioren A of senioren.
junioren A
senioren
masters
Art. 118 – Typen wedstrijden
Er zijn vier typen wedstrijden: tijdrit, sprinttoernooi, achtervolging en massa start
(groepsstart).

Tijdrit

Sprinttoernooi

Achtervolging
Massa - /groepsstart

Individuele wedstrijd
100m
200m
300m
100m
500m
One lap
1.000m
Individueel
Afvalkoers
Puntenkoers
Afval-puntenkoers
Marathon

teamwedstrijd
Team tijdrit

Team achtervolging
Aflossing

Art. 123 – Algemene regels voor 500 m sprinttoernooi en one lap wegcircuit
(812.b) In elke kwalificatiewedstrijd gaan alleen de winnaar en de nummer 2 door naar de
volgende ronde. De finale wordt verreden met vier (4) deelnemers.
De eerste ronde is een kwalificatie ronde, waarna de rijders met de 16 snelste tijden verder
gaan. In alle andere ronden gaan alleen de winnaar en de nummer 2 door naar de
volgende ronde. De finale wordt verreden met vier (4) deelnemers
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Art. 137 – Start 100m, 500m en 1000m
1.
2. (818.o) Wanneer alle deelnemers zijn opgeroepen, dan geeft de starter het teken ‘in
positie’ of in het Engels ‘in position’ waarmee de deelnemers een stap voorwaarts maken
tot de eerste startlijn. De deelnemers hebben vijf (5) seconden om hun startpositie in te
nemen. Als iedereen stilstaat volgt na even wachten het startschot.
Position in the starting box Positie in het startvak
Skater must be behind the box Rijder staat achter het startvak
By the command: “IN POSITION”: Op het commando: ‘ in positie’:
skaters move forward in the boxes in a preliminary starting position; rijders stappen voorwaarts in de
vakken in een voorlopige startpositie;
- standing up, rechtop staan,
- at least one of the skaters must be in the box; er moet tenminste één van de skates in het startvak
staan
- not touching the start line; de startlijn niet aanraken;
- first skate can touch the back line but not crossing it; de voorste skate kan de achterlijn raken,
maar niet overschrijden;
- respecting the side / lateral lines; met respect voor de zijranden;
At the command “SET”, skaters assume their position and must remain immobile until the GUN IS
FIRED. Bij het commando "SET" nemen de skaters hun positie in en moeten stil blijven staan totdat
het startschot klinkt
Art. 402 – Promoveren - Vervallen
1. De eerste tien (10) van het eindklassement marathon Heren Senioren B (HSB)
promoveren naar de Heren Senioren A (HSA).
2. De eerste drie (3) geklasseerden Heren Senioren C (HSC) per regionale competitie
promoveren naar de Heren Senioren B (HSB) wedstrijdcategorie marathon.
Art. 403 – Degraderen - Vervallen
Heren senioren A (HSA) en heren senioren B (HSB) die het gehele jaar geen wedstrijd
hebben gereden worden één (1) wedstrijdcategorie gedegradeerd.

Art. 406 – Promotieverzoeken
1. Heren Junioren A en jongens/meisjes junioren B kunnen een verzoek indienen om als
heren senior B of dames senior A te mogen deelnemen.
2. Masters 50+ of 60+ die in een lagere leeftijdscategorie willen blijven deelnemen, kunnen
een verzoek indienen tot promotie naar Masters 40+ respectievelijk Masters 50+.
3. Masters 40+ die willen blijven deelnemen bij de heren senioren C, B of A kunnen een
verzoek indienen.
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Art. 407 – Degradatieverzoeken - Vervallen
Heren senioren kunnen een verzoek indienen om in een lagere wedstrijdcategorie uit te
komen.
Art. 412 – Samenstelling competitiewedstrijd
Per competitiewedstrijd wordt er zowel voor de dames als de heren een korte (300, 500 of
1000m) en een lange afstand (1000m, puntenkoers of afvalkoers) gepland.
Art. 415 – Eindklassement
Er is een eindklassement over 300, 500 en 1000m en een eindklassement over 1000m,
punten- en afvalkoers
Art. 441 – Deelname en Wedstrijdcategorieën
1. Deze competitie staat open voor alle wedstrijdlicentiehouders in de categorieën: masters,
senioren, Junioren-A en Junioren-B.
Art. 442 – Samenstelling competitiewedstrijd
Het programma bestaat minimaal uit de onderdelen: dames, heren en beloften.
1. Heren senioren A en junioren A (HSA, HSJ, HJA) deelnemers rijden gezamenlijk een
wedstrijd over 40 km onder de naam ‘Heren’.
2. De wedstrijdcategorieën Heren senioren B, heren senioren C, heren Junioren A en heren
Junior B en masters (40+, 50+, 60+) rijden gezamenlijk onder de naam ‘Heren Senioren
B’ een wedstrijd over 30 km.
3. De wedstrijdcategorieën Dames senioren en dames Junioren A (DSA, DSJ, DJA) en
dames Junioren B rijden gezamenlijk onder de naam ‘Dames’ een wedstrijd over 25 km.
Art. 446 – Eindklassement
Er is een eindklassement voor de Dames, Heren en Beloften dames-senioren ( DSA) en
Heren-senioren (HSA), alsook een jongeren klassement voor de categorieën DSJ en HSJ

Art. 451 – Klassering
Bij een ronde voorsprong op het peloton 5 punten extra.
Art. 461 – Deelname en Wedstrijdcategorieën
1. Regionale jeugdcompetitie: Pupillen 4, Pupillen 3, Pupillen 2, Pupillen 1, Kadetten en
Junioren-B wedstrijd-licentiehouders.
Regionale seniorencompetitie: Junioren A, dames, Heren Senioren C, masters

Bijlage 2 – Rug-/beennummers
Als jeugdrijder behoud je je eigen nummer totdat je in een seniorencategorie de Junioren-A
categorie komt en opnieuw wordt ingedeeld

