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NATIONALE WEDSTRIJDREGLEMENTEN
Voor wedstrijden in de disciplines hardrijden langebaan en kortebaan/supersprint, shorttrack,
marathon, kunstrijden, schoonrijden en inline-skaten.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
1. Deze bepalingen hebben betrekking op wedstrijden en testen.
2. Elke deelnemer dient de bepalingen in dit reglement en in de bijbehorende specifieke
bepalingen en in alle verdere reglementen van de KNSB op te volgen.
3. Voor internationale wedstrijden gelden de reglementen van de Internationale
Schaatsenrijders Unie (ISU) en de TC inline-skaten (CEC).
Artikel 2
Het recht om deel te nemen
1.

Iemand is gerechtigd om deel te nemen aan een schaats- respectievelijk inline-skate
wedstrijd, onder auspiciën van de KNSB, mits hij/zij in het bezit is van:
a. een geldige wedstrijdlicentie en lid is van een vereniging aangesloten bij de KNSB of;
b. een geldige wedstrijddaglicentie voor de betreffende wedstrijd;
en niet is uitgesloten tot deelname op grond van de reglementen van de KNSB, ISU of
CEC.
2. Iemand is niet gerechtigd om deel te nemen indien hij:
a. direct of indirect vergoeding heeft aangenomen zonder toestemming van het Bestuur
van de KNSB in verband met de voorbereiding op of deelneming aan wedstrijden,
demonstraties of tochten.
b. heeft deelgenomen aan een wedstrijd, demonstratie of tocht, die niet is vastgesteld
door de KNSB, een gewest of een bij de Bond aangesloten vereniging.
c. bij het deelnemen aan wedstrijden en demonstraties, het optreden in een ijsshow of
het onderwijzen van schaatsen of inline-skaten, het gebruik van zijn naam, foto of
persoonlijke verschijning heeft toegestaan om reclame te maken voor enig
handelsproduct, dienst of onderneming, tenzij het is toegestaan door het Bestuur van
de KNSB.
3. Betaling wegens gederfd inkomen is toegestaan na goedkeuring van het
Bestuur van de Bond, dat bewijzen mag verlangen, waaruit de inkomstenderving blijkt.
Artikel 3
Verlies van het recht om deel te nemen.
Het gevolg van een overtreding van een der bepalingen omtrent het recht om deel te nemen
betekent verlies van dit recht. De tuchtcommissie van de bond beslist over een overtreding
van een der bepalingen omtrent het recht om deel te nemen genoemd onder artikel 2, lid 2,
ongeacht of er enig protest is aangetekend tegen het recht om deel te nemen van de
schaatsenrijder. Voordat een dergelijke beslissing door de tuchtcommissie wordt genomen,
moet de rijder zelf de gelegenheid worden gegeven een verklaring, indien gewenst
schriftelijk, af te leggen. Indien een rijder van deze gelegenheid niet binnen 60 dagen na
ontvangst van de brief, waarin hij op deze overtreding wordt gewezen, gebruik maakt dan
vervalt zijn recht om een verklaring af te leggen.
Artikel 4
Herstel van het recht om deel te nemen
1. Een persoon die volgens artikel 2 niet gerechtigd is geweest om deel te nemen mag
naderhand niet deelnemen aan en geen scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, jurylid
of starter zijn in wedstrijden als bedoeld in artikel 1 par. 1, tenzij hem door het Bestuur
wederom het recht om deel te nemen is verleend.
2. Het Bestuur mag, na goedkeuring van een verzoek tot herstel van het recht om deel te
nemen, dit slechts effectueren na een periode van een jaar of langer, afhankelijk van de
omstandigheden.
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Artikel 5
Vergoedingen
1. Een vergoeding aan deelnemers van wedstrijden mag slechts bestaan uit de werkelijk
gemaakte reis- en verblijfkosten en de inkomstenderving. Het uitkeren van startgelden is
verboden.
2. Verenigingen of individuele leden van een vereniging, die voor deelneming aan
wedstrijden of demonstraties van een andere vereniging een vergoeding vragen boven
hetgeen de geldende bepalingen toestaan, moeten door de vereniging die de wedstrijden
of demonstraties organiseert aan de bond via het gewestelijke- of regiobestuur worden
gerapporteerd, vermeldende wat is voorgevallen.
3. Aan officials, zijnde personen, die door de organiserende instantie met het vervullen van
een organisatorische- of technische functie ter realisering van de wedstrijd zijn belast,
moeten op hun verzoek de door hen gemaakte reis- en verblijfkosten per declaratie
worden vergoed door die instantie.
Artikel 6
Prijzen
1. Prijzen bij:
a. gewestelijke-, regionale-, en nationale wedstrijden of kampioenschappen: medailles
en eventuele kunstvoorwerpen;
b. marathonwedstrijden en inline-skaten: Alle prijzenschema´s, voor wedstrijden en
klassementen worden jaarlijks vastgesteld.
Artikel 7
Afspraken met media
Afspraken en overeenkomsten voor media-uitzendingen van wedstrijden mogen uitsluitend
door het Bestuur van de Bond met de betrokken media-autoriteiten worden gemaakt.
Artikel 8
Licenties
A. Wedstrijdlicenties
1. Voor deelname aan schaats- of inline- skate wedstrijden van de KNSB en haar leden (de
verenigingen) is een multidisciplinaire wedstrijdlicentie of een wedstrijddaglicentie vereist.
De KNSB geeft de wedstrijdlicentie en wedstrijddaglicentie uit.
a. Een wedstrijdlicentie biedt het recht om deel te nemen aan KNSB-wedstrijden. De
gegevens van de licentiehouder worden centraal geregistreerd waardoor hij/zij
herkenbaar is in de inschrijfsystemen en resultaten worden opgenomen in de uitslag.
b. Een wedstrijddaglicentie biedt het recht op deelname aan één specifieke wedstrijd op
een specifieke locatie/ baan en opname in de daguitslag, op een eventuele dagprijs.
c. De prijs van de wedstrijdlicentie is afhankelijk van de leeftijdscategorie en wel in 3
groepen: t/m 12 jaar, 13 t/m 18 jaar, en ouder dan 18 jaar.
Voor het schaatsen geldt als peildatum de leeftijd die voor 1 juli van het betreffende
seizoen is bereikt. Voor inline-skaten geldt een afwijkende indeling zoals vermeld in
artikel 14 van de specifieke bepalingen inline-skaten.
2. De wedstrijdlicentie en wedstrijddaglicentie zijn persoonsgeboden en niet overdraagbaar
aan derden.
3. a. De voorwaarden voor het verkrijgen van de wedstrijdlicentie:
• Lidmaatschap van een vereniging die bij de KNSB aangesloten is;
• Verstrekken van de volgende persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats,
geslacht, geboortedatum, nationaliteit, e-mailadres en telefoonnummer;
• Geen openstaande financiële verplichtingen aan de KNSB.
b. De voorwaarden voor het verkrijgen van een wedstrijdlicentie door een buitenlandse
sporter zijn:
• Lidmaatschap van een vereniging die bij de KNSB aangesloten is of lidmaatschap
van de eigen nationale bond (dan wordt een kopie van de geldige
licentiepas/lidmaatschap afgegeven)
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•

Verstrekken van de volgende persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats,
geslacht, geboortedatum, nationaliteit, e-mailadres en telefoonnummer.
• Geen openstaande financiële verplichtingen aan de KNSB.
4. Overgang van een sporter in het betreffende wedstrijdseizoen naar een andere
vereniging is uitsluitend mogelijk indien beide verenigingen schriftelijk hebben ingestemd
met de overgang en de KNSB hierover hebben geïnformeerd.
5. Ook voor onderlinge wedstrijden voor leden van één vereniging is een
wedstrijd(dag)licentie nodig, wanneer resultaten verwerkt worden in het centrale
wedstrijdsysteem
B. Official licenties
1. Officiallicenties zijn beschikbaar voor:
a. leden van landelijke besturen en landelijke commissies.
b. landelijk actieve gediplomeerde juryleden, scheidsrechters, starters en
wedstrijdleiders.
c. een beperkt aantal door het gewestelijk bestuur op te geven officials.
Artikel 9
Wedstrijdcategorie en dispensatie
1.

2.
3.

Voor het schaatsen geldt als peildatum de leeftijd die voor 1 juli van het betreffende
seizoen is bereikt. Voor inline-skaten geldt een afwijkende indeling zoals vermeld in
artikel 43 van de specifieke bepalingen inline skaten.
Bij het schaatsen zijn de schaatsers als volgt ingedeeld:
Pupillen t/m 12 jaar (met als A t/m F een onderverdeling per jaar met A als oudste),
Junioren C 13 en 14 jaar
Junioren B 15 en 16 jaar
Junioren A 17 en 18 jaar
Neo-senioren 19 t/m 22
Senioren 23 t/m 38 jaar
Masters 39 jaar en ouder
Voor kunstrijden en inline-skaten worden in hun specifieke bepalingen ook een aantal
andere benamingen gebruikt.
Een sectiebestuur kan voor de betreffende tak van schaatssport aan juniorlicentiehouders dispensatie verlenen om in een oudere leeftijdscategorie uit te komen.
Dit geldt alleen nationaal.
Voor het inline-skaten staan de dispensatie mogelijkheden beschreven in artikel 404
Specifieke Bepalingen Inline- skaten.

Artikel 10
Soort wedstrijden
De wedstrijden zijn verdeeld in:
A Nationale wedstrijden
1 kampioenschappen
2 open wedstrijden
3 invitatiewedstrijden
B
1
2
3

Gewestelijke/regio wedstrijden
kampioenschappen
open wedstrijden
invitatiewedstrijden

C
1
2
3

Clubwedstrijden
kampioenschappen
open wedstrijden
invitatiewedstrijden

Artikel 11
Uitschrijven van wedstrijden
1. Internationale en nationale wedstrijden mogen uitsluitend worden uitgeschreven na
goedkeuring van het Bestuur.
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2.

3.
4.

5.

6.

De aanvraag moet bij het gewestelijk bestuur geschieden, dat toestemming vraagt aan
het Bestuur van de Bond. Voor het kunstrijden moet de aanvraag geschieden bij het
sectiebestuur kunstrijden, met mededeling aan het gewestelijk bestuur.
Een gewestelijke/regio wedstrijd mag uitsluitend onder goedkeuring van het
gewestelijk/regio bestuur worden uitgeschreven. (Mededeling aan het Bestuur van de
Bond).
De aanvraag van een gewestelijke/regio wedstrijd moet bij het bestuur van het
gewest/regio geschieden met voor kunstrijden een mededeling aan het sectiebestuur
kunstrijden.
De in artikel 10 genoemde wedstrijden mogen worden uitgeschreven door de bond, de
gewesten/regio's, de gewone leden en de buitengewone leden.
Het is verboden wedstrijden uit te schrijven en daaraan de titel ''kampioenschap'' te
verbinden, alsmede deel te nemen aan wedstrijden om een ''kampioenschap titel'',
behoudens de in artikel 10 genoemde kampioenschappen, de club-, de
districtskampioenschappen en dergelijke.
Een vereniging, die een wedstrijd uitschrijft zonder daarvoor de vereiste goedkeuring te
hebben ontvangen, kan worden geroyeerd, indien zij niet op de eerste aanmaning de
bedoelde wedstrijd intrekt.
De goedkeuring voor wedstrijden moet uiterlijk 24 uur van tevoren zijn verkregen.
a. Voor het Inline-skaten moeten aanvragen voor het organiseren van nationale
wedstrijden worden ingediend bij het bondsbureau t.a.v. de competitieleider die in
overleg met het Sectiebestuur en de commissie Topsport de kalender opstelt. Zie ook
Specifieke bepalingen Inline-skaten Artikel 32.;
b. Voor regionale wedstrijden via de regionale T.C. bij het bondsbureau t.a.v. de
competitieleider die in overleg met het Sectiebestuur de kalender opstelt. Zie ook het
onder a) genoemde artikel 31.

Artikel 12
Deelneming aan wedstrijden
1. Deelneming aan wedstrijden staat open voor iedere rijder met een wedstrijdlicentie, zie
artikel 2. Voor deelneming op wedstrijddaglicentie zie artikel 12a.
1.a. Ten behoeve van de nationale wedstrijden, inclusief nationale kampioenschappen, kan
er binnen de selectienormen van sectiebesturen en selectiecommissies -als bedoeld in
Artikel 8 van het Algemeen Reglement onder wedstrijdsport- gebruik gemaakt worden
van aanwijsplaatsen. Bij de selectienormen van NK’s kunnen de sectiebesturen gebruik
maken van minimaal 2 aanwijsplaatsen en de selectiecommissie van 1 aanwijsplaats.
De specifieke invulling van de aanwijsplaatsen vindt plaats binnen de nationale
selectienormen per discipline voorafgaande aan ieder seizoen. Voorwaarde voor
deelneming is dat de rijder in ieder geval voldoet aan de voorwaarden die omschreven
staan in de algemene bepalingen, artikel 2
2. Het is aan de leden van bij de Bond aangesloten verenigingen verboden deel te nemen
aan wedstrijden, die niet onder regelgeving van de KNSB of de ISU worden
georganiseerd, tenzij de KNSB en of de I.S.U. voor b.v. deelname aan
bepaalde buitenlandse schaatswedstrijden schriftelijk dispensatie
verleent.
3. Gedurende één en hetzelfde seizoen mag een sporter slechts deelnemen aan
wedstrijden en/of demonstraties voor één vereniging in dezelfde discipline. De
wedstrijdlicentiehouder kan gedurende het wedstrijdseizoen van de betreffende discipline
uitkomen voor een andere vereniging, mits de betreffende competitie(s) waaraan hij/zij
deelneemt dit toestaan en beide verenigingen hiermee akkoord gaan. (Zie ook artikel 8
lid A.4.)
4. a. Voor deelneming aan nationale- en gewestelijke kampioenschappen moet men de
Nederlandse nationaliteit bezitten. Voor open kampioenschappen en wedstrijden zie
Specifieke Bepalingen Hardrijden Langebaan art. 101.4.b en voor
kortebaan/Supersprint Art. 203.5 en voor marathon zie Artikel 416 van de
Specifieke Bepalingen Marathon.
b. Voor ijsdansen en paarrijden volstaat het wanneer een van beide partners de
Nederlandse nationaliteit bezit en de andere partner in Nederland woonachtig is;
c. Voor deelneming aan nationale- en gewestelijke kampioenschappen in één van de
KNSB wedstrijddisciplines is men uitgesloten wanneer men in het voorafgaande of
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lopende seizoen heeft deelgenomen aan wedstrijden namens een ander land.
5. Bij nationale wedstrijden en kampioenschappen dienen de deelnemers zich uiterlijk een
half uur voor de aanvang van de wedstrijd in de betrokken categorie persoonlijk
aangemeld te hebben bij het wedstrijdsecretariaat. Deze aanmelding kan ook
geschieden door de trainer of ploegleider.
6. Bij internationale wedstrijden wordt het woord Nederland gedragen door Nationale
selecties of door de Bond afgevaardigde rijders volgens artikel 102 lid 6 van het ISU
reglement 3.1.2.1. (artikel 104) van het CEC reglement.
7. Voor het Inline-skaten staan de bijzonderheden met betrekking tot deelnemen aan
wedstrijden beschreven in artikel 38 t/m 43 Specifieke bepalingen Inline- skaten.
Artikel 12a
Deelneming aan wedstrijden op wedstrijddaglicentie
1. Niet-leden of rijders die niet in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie kunnen, indien de
organisatie en ruimte dit toelaat, maximaal drie wedstrijden per 12 maanden deelnemen
met een wedstrijddaglicentie.
2. De organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de wedstrijd valt (KNSB, sectie, gewest,
baancommissie) bepaalt of de wedstrijd wel of niet openstaat voor
wedstrijddaglicentiehouders.
Uitzonderingen hierop zijn de volgende wedstrijden die niet openstaan voor wedstrijddaglicentiehouders:
– Nationale Kampioenschappen (m.u.v. open kampioenschappen)
– Selectiewedstrijden
3. De wedstrijdorganisatie verstrekt informatie over de wijze van inschrijving en aanvraag
van een wedstrijddaglicentie. Richtlijn is: rijders die op wedstrijddaglicentie willen
deelnemen kunnen zich tot 36 uur voor aanvang van de wedstrijd digitaal inschrijven of
op de wedstrijddag tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf zich (tijdig) te vergewissen of hij/zij
met een wedstrijddaglicentie toegang heeft tot de wedstrijd en of er voldoende
wedstrijdplaatsen beschikbaar zijn.
5. Alle bepalingen uit het betreffende wedstrijdreglement gelden ook voor deelnemers met
een wedstrijddaglicentie. Dit geldt ook voor bepalingen ten aanzien van het aanmelden,
afmelden en inschrijven.
6. Rijders die op een wedstrijddaglicentie willen deelnemen, worden door de
organisatie, eventueel in overleg toegevoegd aan een wedstrijd of wedstrijdcategorie.
7. De resultaten van de wedstrijddaglicentiehouder worden opgenomen in de daguitslag
van de wedstrijd en de wedstrijddaglicentiehouder dingt dus mee naar de eventuele
dagprijzen. Resultaten worden niet opgenomen in het centrale uitslagensysteem van de
KNSB.
Artikel 13
Verbod omtrent afspraken bij deelnemen aan wedstrijden
Het is verenigingen verboden met wie dan ook afspraken te maken omtrent het deelnemen
aan wedstrijden, alsmede bijzondere voorrechten te verlenen aan rijders, zonder hiertoe de
machtiging van het Bestuur van de Bond te hebben verkregen.
Artikel 14
Aankondiging van wedstrijden
De aankondiging van een wedstrijd dient te geschieden:
a. tenminste 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in het hardrijden en het schoonrijden
en
b. tenminste zes weken voor aanvang van een wedstrijd/test in het kunstrijden.
Artikel 15
Nationaal wedstrijdreglement KNSB Algemene bepalingen
Laatste wijzigingen vastgesteld door de Ledenraad op 25-11-2017

6

Inhoud van de aankondigingen
Iedere aankondiging van een wedstrijd volgens artikel 10 moet de volgende algemene
punten bevatten:
a. een opgave betreffende de plaats waar de wedstrijd zal worden gehouden;
b. een opgave betreffende de soort baan: natuurijs- of kunstijsbaan, openlucht of overdekte
baan, piste, baan of wegparcours;
c. een opgave betreffende de soort wedstrijd;
d. de datum en het aanvangsuur van de wedstrijd;
e. datum en uur van sluiting van de inschrijving;
f. de soort prijzen;
Daarnaast zijn er per discipline nog mogelijke aanvullende verplichte punten, zie hiervoor de
specifieke bepalingen per discipline.
Artikel 16
Verdaging van een wedstrijd
1. Indien een wedstrijd wordt verdaagd, wordt de inschrijving over een zelfde tijdvak
verlengd.
2. Dit uitstel moet belanghebbenden zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt, opdat
een eventuele terugtrekking van deelneming mogelijk is.
Artikel 17
Niet doorgaan van een wedstrijd
1. Indien een organisatie een wedstrijd niet laat doorgaan geeft zij hiervan aan de
goedkeurende instantie onmiddellijk kennis onder opgave van redenen die daartoe
hebben geleid.
2. Het Bestuur van de Bond kan eisen, dat het niet doorgaan van de wedstrijd wordt
bekend gemaakt op de wijze als door hem te bepalen.
Artikel 18
Inschrijving
1. De inschrijving moet bevatten:
a. de wedstrijd, waarvoor wordt ingeschreven;
b. naam, adres, leeftijd en nationaliteit van de deelnemer;
c. het wedstrijdlicentienummer waarop de deelnemer is geregistreerd bij de KNSB;
d. de laatst behaalde nationale test.
2. De inschrijving sluit uiterlijk 1 uur vóór de wedstrijd.
3. Inschrijvingen voor kunstrijwedstrijden mogen alleen verricht worden door de vereniging
waar de betreffende rijder zijn licentie heeft. (verplaatsing artikel, komt uit artikel 8)
Artikel 19
Inschrijfgeld
Indien inschrijfgeld wordt gevraagd, moet dit bij inschrijving worden voldaan. Het inschrijfgeld
wordt teruggegeven indien de wedstrijd niet doorgaat.
Artikel 20
Doorgaan van een wedstrijd
Een wedstrijd heeft plaats, wanneer zich tenminste drie deelnemers c.q. koppels of teams
hebben aangemeld, van wie twee aan de start verschijnen, tenzij in de aankondiging van de
wedstrijd anders is vermeld. Voor kampioenschappen of wedstrijden om wisselprijzen mogen
hogere minima worden vastgesteld.
Artikel 21
Loting
De loting, uitgezonderd bij Shorttrack en Inline skaten, heeft plaats door de scheidsrechter in
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het openbaar. Bij het kunstrijden kan de loting ook geschieden door een aangewezen official.
Artikel 22
Schadevergoeding
Voor bij een wedstrijd ontstane schade is de wedstrijdgevende vereniging jegens de rijder
niet aansprakelijk.
Artikel 23
Official bij wedstrijden
1. Alleen personen die overeenkomstig de betreffende bepalingen tot deelname gerechtigd
zijn (als vermeld in Artikel 2) kunnen als official fungeren bij wedstrijden als bedoeld in
artikel 10 van dit reglement en in artikel 107 van de internationale ISU reglementen en
artikel 29 van de CEC Regulations.
2. Als official bij wedstrijden mogen alleen personen fungeren die voor de betreffende functie
in het bezit zijn van de vereiste door de KNSB erkende jurycertificaten of een specifieke
opleiding binnen de betreffende tak van sport met goed resultaat hebben gevolgd.
3. Juryleden worden aangewezen door de organiserende instanties, behoudens artikel 24.
4. Op KNSB.nl/opleidingen worden de verschillende opleidingen en vereisten nader
vermeld.
Artikel 24
Benoeming van scheidsrechters, starters en wedstrijdleiders en in voorkomende
gevallen juryleden met een specifieke taak
Het sectiebestuur, is overeenkomstig Artikel 13.2.g. van het Algemeen Reglement,
verantwoordelijk voor het benoemen en aanstellen van a) scheidsrechters, b) assistentscheidsrechters, c) starters, d) wedstrijdleiders en e) in voorkomende gevallen specifieke
juryleden door het betreffende sectiebestuur bij NK's en alle overige nationale en
internationale wedstrijden, niet zijnde ISU kampioenschappen, World Cup en Grand Prix
wedstrijden, in Nederland, waarbij de onder a), c), d en in een aantal gevallen e) genoemde
officials worden gekozen uit de jaarlijks voor deze officials samengestelde lijst van de ISU.
Dit laatste is niet van toepassing bij de sectie marathon.
Artikel 25
Protesten/bezwaren
1. Protesten moeten schriftelijk bij de scheidsrechter worden ingediend.
2. Protesten kunnen alleen worden ingediend door een sporter of sporters die voor de
betreffende wedstrijd was of waren ingeschreven of met hun toestemming door hun
coach of ploegleider.
3. Protesten tegen de samenstelling van de jury moeten binnen een uur na de
bekendmaking van bedoelde samenstelling worden ingediend.
4. Protest tegen het deelnemen van een sporter moet vóór het begin van de wedstrijd
worden ingediend.
5. Indien niet onmiddellijk een besluit kan worden genomen, mag de sporter starten, doch
de bekendmaking van het resultaat en de verdeling van de prijzen zullen worden
uitgesteld totdat de beslissing is gevallen.
6. Alle andere protesten dienen uiterlijk onmiddellijk na het betreffende wedstrijdonderdeel
te worden ingediend.
7. Bezwaren welke later zijn ingediend worden niet in overweging genomen.
8. De scheidsrechter beslist inzake alle protesten. Tegen zijn beslissing kan geen beroep
worden aangetekend, behalve volgens artikel 26.
9. Alle protesten die bij de scheidsrechter zijn ingediend, kunnen door de scheidsrechter indien hij dat wenst - officieel aan het publiek worden bekendgemaakt. Deze
bekendmaking dient, indien mogelijk, voor het einde van de wedstrijd te worden gedaan.
10. Voor internationale schaatswedstrijden, zie artikel 123 van de ISU General Regulations.
Voor internationale Inline-skatewedstrijden zie artikel 192 t/m 199 van de CEC General
Regulations.
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11. Naast de in dit artikel genoemde bijzonderheden, zijn tevens voor nationale wedstrijden
de voorwaarden van toepassing die zijn vermeld in de Specifieke bepalingen van de
verschillende secties.
Artikel 26
Beroep
1. Bij de tuchtcommissie van de Bond kan alleen in beroep worden gegaan tegen de
beslissingen betreffende het recht om deel te nemen van een deelnemer, tegen de
vaststelling van het resultaat of tegen de samenstelling van de jury en slechts in gevallen
waarin deze reglementen of statuten zijn overtreden.
2. Elk beroep tegen de beslissing van de scheidsrechter moet binnen 7 dagen na die
beslissing aan de betreffende tuchtcommissie worden voorgelegd.
3. Het in beroep gaan houdt niet in dat het besluit wordt opgeschort.
4. Beroep kan alleen worden ingediend door diegenen die gerechtigd zijn om protesten in
te dienen, zie artikel 25, par. 2
Artikel 27
Verhouding tussen deelnemers en wedstrijdleiding
1. De deelnemers, coaches c.q. begeleiders moeten zich onvoorwaardelijk onderwerpen
aan de wedstrijdleiding.
2. Een deelnemer, coach c.q. begeleider die zich direct of indirect over de wedstrijdleiding,
over haar uitspraken of over die van de jury op ongepaste wijze uitlaat, kan door de
scheidsrechter van het verder deelnemen, c.q. begeleiden aan de wedstrijd/test worden
uitgesloten.
Artikel 28
Titels
De winnaar van een kampioenschap voert de titel: ''Kampioen van Nederland ... (tak van
sport) voor ... (jaartal van het seizoen)'', respectievelijk ''Kampioen in het gewest ... (gewest
waar de wedstrijd gehouden wordt) in ... (tak van sport) voor ... (jaartal van het seizoen)''.
Artikel 29
Kampioensmedailles en prijsuitreikingen
1. De wedstrijdgevende verenigingen zijn verplicht de door de Bond beschikbaar gestelde
medailles voor nationale kampioenschappen te gebruiken.
2. Voor gewestelijke kampioenschappen zijn de wedstrijdgevende verenigingen verplicht de
door het gewest beschikbaar gestelde medailles te gebruiken.
3. Zij mogen daarnaast geen medailles beschikbaar stellen, gelijkende op de bonds- c.q.
gewestelijke medailles.
4. bij Nationale en Internationale wedstrijden en kampioenschappen vinden de
prijsuitreikingen plaats in de volgorde: 3e – 2e – 1e.

Artikel 30
De uitslag van een wedstrijd
1. De uitslag moet onmiddellijk na de wedstrijd bekend worden gemaakt en tevens via de
internet kanalen.
2. Van alle gehouden Nationale kampioenschappen, Internationale wedstrijden in
Nederland en wedstrijden die door Nederland worden georganiseerd in het buitenland
(b.v. bij trainingskampen), moet een protocol binnen 30 dagen worden gezonden aan het
bondsbureau.
Artikel 31
Doping
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1. In dit artikel wordt begrepen onder:
a. sporter: de licentiehouder als bedoeld in artikel 8 van dit reglement;
b. Dopingreglement: de regeling waarin de regels met betrekking tot doping zijn
vastgelegd;
c. Doping: de overtreding van een of meer bepalingen van het Dopingreglement van de
KNSB.
2. Het Dopingreglement is van toepassing op sporters, trainers, coaches en begeleiders.
Tevens zijn de bepalingen van de internationale Sportkoepels van toepassing.
3. De Ledenraad stelt het Dopingreglement vast.
4. Het tuchtrecht en beroepsrecht met betrekking tot dopingzaken wordt uitgevoerd door
het Instituut Sportrechtspraak volgens de Statuten van de KNSB, het Reglement op de
Bondsrechtspraak en het Dopingreglement van de KNSB.
Artikel 32
Slotbepalingen
In gevallen waarin de nationale wedstrijdreglementen niet voorzien, zullen de bepalingen van
de I.S.U.-reglementen en voor het Inline-skaten de C.E.C. reglementen van toepassing zijn.
Van toepassing zijn altijd de laatst goedgekeurde reglementen ook bij verwijzingen.
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