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Artikel 1
OMSCHRIJVING
1.1
1.2

1.3

Dit reglement is van toepassing op alle, in artikel 2 genoemde, onder auspiciën van de
KNSB georganiseerde recreatieve skate-evenementen.
De KNSB heeft voor de deelnemers met een verbintenis aan de KNSB voor het
recreatieve skaten een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten, terwijl de
deelnemers zonder een verbintenis met de KNSB bij elke deelname een daglicentie c.q.
dagverzekering afsluiten.
Dit reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten, Huishoudelijk reglement en overige
reglementaire bepalingen van de KNSB.

Artikel 2
RECREATIEVE SKATE EVENEMENTEN
Recreatieve skate-evenementen worden onderscheiden in:
 Vrije-tochten (VT)
 Groepstochten (GT)
 Meerdaagse tochten (MDD en MDA)
 Clubtochten (CT)
2.1
Vrije tochten (VT)
2.1.1 Vrije tochten zijn recreatieve skate-evenementen met een vaste afstand, waarbij vanaf
één of meer vastgestelde vertrekplaatsen, op een vastgestelde datum en tussen
vastgestelde tijdstippen de deelnemers individueel een voorgeschreven route volgen.
2.2
Groepstochten (GT)
2.2.1 Groepstochten zijn recreatieve skate-evenementen waarbij de deelnemers achter
duidelijk herkenbare, tempobepalende voorrijders rijden. De voorrijders zijn namens de
organisatie belast met de zorg voor de veiligheid van de deelnemers en andere
weggebruikers. Groepstochten volgen een voorgeschreven route, waarbij vanaf een
vast punt wordt vertrokken, op een vastgestelde datum en een vastgesteld tijdstip, met
een vaste afstand en die in gesloten groepsverband wordt gereden en waarvan de
gemiddelde snelheid niet boven de 25 km/uur uitkomt.
2.2.2 Een GT kent minstens één pauze van minimaal 20 minuten. De af te leggen afstand
voor of na een pauze is maximaal 50 kilometer.
2.2.3 Een groep bestaat uit maximaal 100 deelnemers. Iedere groep heeft zijn eigen
voorrijders. Indien er meerdere groepen zijn wordt er voldoende afstand bewaard
tussen de groepen.
2.3
Meerdaagse-tochten (MDD en MDA)
2.3.1 Meerdaagse-tochten zijn recreatieve skate-evenementen die over meerdere dagen
(MDD) of avonden (MDA) verdeeld kunnen zijn.
2.4
Clubtochten (CT)
2.4.1 Clubtochten zijn recreatieve skate-evenementen georganiseerd door een lid
(vereniging), waaraan wordt deelgenomen door leden van de organiserende vereniging
en introducés.
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Artikel 3
BASISEISEN VOOR RECREATIEVE SKATE EVENEMENTEN

3.1

Algemeen

3.1.1 Het skatetoertocht seizoen duurt jaarlijks van 1 april tot 1 oktober. Op verzoek van een
organisator kan hiervan worden afgeweken indien hiertoe een gemotiveerd verzoek
(schriftelijk of per mail) wordt gedaan bij de KNSB.
3.1.2 Deelname aan een recreatief skate-evenement staat open voor iedereen, echter de
organisatie kan het aantal toegestane deelnemers beperken.

3.3

Inschrijving

3.3.1 Deelnemers zijn verplicht zich te registreren en bij inschrijving de kosten voor deelname
te voldoen.
3.3.2 Bij de inschrijving wordt een onderscheid gemaakt in:
- deelnemers met een bewijs van verbintenis met de KNSB voor het recreatieve skaten
- overige deelnemers.
3.3.3 Een persoon met een bewijs van verbintenis met de KNSB voor het recreatieve skaten
(zie knsb.nl voor meer informatie) heeft op vertoon van zijn/haar verbintenis recht op
een jaarlijks vast te stellen korting.
3.3.4 De organisatie kan verplichten dat deelname alleen kan plaatsvinden door voorinschrijving.
3.3.5 Indien een voorinschrijving niet kan worden gehonoreerd, dient de organisatie de
deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en alle vooruitbetaalde
gelden te restitueren.
3.3.6 Behoudens zwaarwegende omstandigheden kunnen vooruitbetaalde inschrijfgelden
nimmer door de deelnemers worden teruggevorderd. Uitzondering hierop is wanneer
het betreffende recreatief skate-evenement geen doorgang vindt om reden gelegen
buiten de wil en invloed van de organisatie. In dit laatste geval zal restitutie plaats
vinden onder aftrek van organisatiekosten.
3.3.7 De KNSB adviseert jaarlijks over de hoogte van het inschrijfgeld, waarna de organisatie
het inschrijfgeld bepaalt. Indien een organisatie een duidelijk afwijkend inschrijfgeld wil
hanteren, dient hiertoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek (kan ook per e-mail) te
worden ingediend bij de commissie Toerskaten.
3.3.8 Na voldoening van het inschrijfgeld krijgt de deelnemer van de organisatie een
stempelkaart of ander bewijs van inschrijving.

3.4

Deelnemers

3.4.1 Deelnemers zijn verplicht een deugdelijke helm te dragen gedurende hun deelname
aan het recreatieve skate-evenement. Ook het dragen van andere skatebeschermingsmaterialen wordt sterk aangeraden.
3.4.2 Deelnemers dienen zich te onthouden van alle gedragingen en handelingen, die het
aanzien van de skatesport en die van de KNSB en de organisatie in het bijzonder
kunnen schaden.
3.4.3 Deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, van welke aard ook, die
door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie zij aansprakelijk zijn,
wordt veroorzaakt. Zij zijn verplicht de KNSB, de organisatie en de door haar
aangestelde functionarissen te vrijwaren van aanspraken van derden welke uit
zodanige schade mochten voortkomen.
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3.4.4 Deelnemers dienen in het bezit te zijn van in goede staat van onderhoud
verkerende skates, onverlet de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer ten aanzien
van de wettelijke eisen.
3.4.5 Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie en haar vertegenwoordigers
op te volgen.
3.4.6 Op verzoek van functionarissen van de organisatie dienen deelnemers hun
deelnamebewijs te tonen.

Artikel 4
OVERIGE BEPALINGEN
4.1

4.2

De deelnemer die dit reglement overtreedt kan door de organisatie gestraft worden met
een waarschuwing of uitsluiting van verdere deelname. De commissie Toerskaten kan
de betreffende deelnemer straffen met een schorsing.
Een deelnemer kan tegen een beslissing van de organisatie in beroep gaan bij de
commissie Toerskaten.

Artikel 5
SLOTBEPALINGEN
5.1

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie Toerskaten.
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