Reglement Finale
NK ScholenPloegenAchtervolging 2018/2019
Finale 2019: Breda
Categorie-indeling Scholenploegenachtervolging
De deelnemers aan de Scholenploegenachtervolging worden gesplitst in een A- en B- categorie.
Naast onderverdeling naar leeftijd en geslacht, worden de deelnemers onderverdeeld in A
en B categorieën. In de A-categorie rijden de licentiehouders. Dit zijn alle
rijders/rijdsters met een KNSB licentie (m.u.v. kunstrijlicentie). Het is nietlicentiehouders toegestaan om in de A-categorie deel te nemen.
Ter verduidelijking: het wel of niet rijden van wedstrijden is niet relevant. In het bezit
zijn van een licentie sluit per definitie deelname in de B-categorie uit. Alle deelnemers
worden voor de finale gecontroleerd.
Hieronder volgt een schematisch overzicht van de categorieën met bijbehorende
leeftijden en het aantal ronden dat verreden zal worden.
Categorie

Leeftijd

Licentie / recreant

Aantal ronden

Categorie 1 A

Meisjes t/m 14 jaar

Licentie

3

Categorie 1 B

Meisjes t/m 14 jaar

Recreant

2

Categorie 2 A

Jongens t/m 14 jaar

Licentie

3

Categorie 2 B

Jongens t/m 14 jaar

Recreant

2

Categorie 3 A

Meisjes 15 t/m 17 jaar

Licentie

4

Categorie 3 B

Meisjes 15 t/m 17 jaar

Recreant

2

Categorie 4 A

Jongens 15 t/m 17 jaar

Licentie

4

Categorie 4 B

Jongens 15 t/m 17 jaar

Recreant

3

Aanvullende regels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Alleen leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs (VO) die binnen de gestelde
categorievoorwaarden vallen, mogen deelnemen
De leeftijdsindeling wordt bepaald volgens de KNSB peildatum. De leeftijd op 30
juni voorafgaand aan de wedstrijddag is bepalend voor de categorie waarin de
rijder/rijdster mag starten.
Een ploeg in een bepaalde categorie mag 1 rijder/ster bevatten die niet in die
betreffende categorie thuis hoort onder onderstaande voorwaarden:
- Deelnemen in een hogere leeftijdsgroep mag wel; in een lagere niet;
- 1 meisje in een jongensploeg is toegestaan; andersom niet
- recreant mag wel in licentieploeg starten; andersom niet
Een ploeg bestaat uit maximaal vier rijders/rijdsters plus één (1) reserverijder/rijdster.
Men mag slechts starten in één (1) ploeg.
Alle teamleden van een ploeg moeten leerling zijn op de school waar men voor
uitkomt. Een ploeg kan maximaal één school vertegenwoordigen. Alle
deelnemers moeten zich kunnen legitimeren met een schoolpas. Indien de school
deze niet uitgeeft, met een geldig legitimatiebewijs en een bewijs van inschrijving.
Een school mag per categorie maar aan één voorronde deelnemen.
Een school dient in de voorronde te hebben deelgenomen op de dichtstbijzijnde
ijsbaan. Hier kan om logistieke redenen (tentamens/examens etc.) na overleg van
zijn afgeweken.
Nummers 1 en 2 van elke categorie tijdens de voorronde gaan door naar de finale.
De organisatie van de NK SPA Finale heeft het recht om in overleg met de
voorrondes Wild Cards toe te wijzen om tot een evenwichtig wedstrijdschema voor
de finale te komen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de NK
SPA.
Noot: Het staat de organisatie van een voorronde vrij om andere regels te hanteren dan voor de
finalewedstrijd, om bijvoorbeeld het aantal deelnemende scholen/ploegen aan de voorronde te verhogen.
Echter kunnen alleen ploegen aan de finalewedstrijd deelnemen, die voldoen aan de voorwaarden, zoals
genoemd in dit reglement.

Startprocedure en startvolgorde finale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

De deelnemers van de ploegen mogen niet worden verwisseld, uitgezonderd het
inzetten van de, bij de aanmelding van de ploeg opgegeven, reserve.
Via de omroepinstallatie worden de ploegen tijdig naar beide startplaatsen geroepen.
Gestart wordt met een startsignaal. Na het startsignaal rijdt iedere ploeg het voor die
categorie aangegeven aantal ronden op de wedstrijdbaan.
Indien een ploeg niet tijdig aan de startstreep verschijnt na oproep is het NIET
mogelijk om deze rit opnieuw te rijden.
Wanneer een ploeg de andere ploeg inhaalt, moet de ingehaalde ploeg uitwijken naar
de buitenzijde van de wedstrijdbaan. De ingehaalde ploeg mag 'niet aanpikken'.
Een ingehaalde ploeg moet minimaal 10 meter afstand houden.
Pionnen/blokjes moeten met respect behandeld worden. Net als de jury, vrijwilligers,
medeschaatsers, coaches en de locatie.
Bij een valse start worden de rijders niet teruggeroepen, maar krijgt de
desbetreffende ploeg een tijdstraf van 2 seconden of indien daar aanleiding voor is,
meer.
De tijd van aankomst van de derde deelnemer geldt als eindtijd. De volgende start
vindt direct na binnenkomst van de rijder van de voorgaande ploeg plaats. Iedere
ploeg rijdt minimaal twee ritten. De tijden van omloop 1 en omloop 2 worden
opgeteld voor het bepalen van de vier ploegen met de snelste (opgetelde)
tijden. Deze ploegen rijden een derde finalerit. De ploegen 1 en 2 rijden tegen elkaar,
alsmede de ploegen 3 en 4. Voor het bepalen van de plaatsen 1, 2, 3 en 4 gelden
alleen de tijden van deze finale.
Wanneer de derde deelnemer niet over de eindstreep komt is de ploeg
gediskwalificeerd. Bij diskwalificatie van een ploeg in de 1e omloop mag deze ploeg
wel in de 2e omloop starten.
Indien meerdere ploegen dezelfde opgetelde tijd hebben, zullen de gereden
tijden in de 2de omloop de doorslag geven.
Scholenklassement:
De deelnemende ploegen strijden ook om de prijzen in het scholenklassement.
Per categorie zijn de volgende punten voor het scholenklassement te behalen: nr. 1
veertien punten, nr.2 tien punten, nr. 3 zeven punten, nr. 4 vijf punten, nr. 5 vier
punten, nr.6 drie punten nr. 7 twee punten en nr. 8 één punt. De door de ploegen van
een school in de verschillende categorieën behaalde punten worden bij elkaar opgeteld.
De school met het hoogste aantal punten wordt winnaar van de wisseltrofee. De eerste
drie scholen in het scholenklassement worden gehuldigd.
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