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Artikel 415 

Veiligheid  

 

Vereiste kleding en uitrusting 

1. Deelnemers aan landelijke en internationale wedstrijden dienen ter wille van de veiligheid te 

dragen:  

- Snijvaste handbescherming; 

- Snijvaste scheenbescherming; 

- Snijvaste enkelbescherming; 

- Gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen. Het dragen van snijvaste kleding wordt  

aanbevolen; 

- Een valhelm die voldoet aan de van toepassing zijnde ASTM-standaard (American Society for  

Testing and Materials) voor shorttrack conform de ISU Special Regulations en Technical Rules 

rule 291 (Equipment of Skaters). De helm dient een regelmatige vorm te hebben zonder 

uitsteeksels. 

2. De schaatsbuizen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een 

kwadrant van een cirkel met een straal van minimaal 1 cm (vergelijk 10 cent munt). 

5. Het is de deelnemers uitdrukkelijk niet toegestaan voorwerpen te dragen waarbij redelijkerwijs 

ingeschat kan worden dat daardoor bij een ongeval een verhoogd risico op schade of letsel 

ontstaat. Dit ter beoordeling van de scheidsrechter. 

 

Artikel 420 

Fair play 

 

1. Een rijder neemt deel met inachtneming van de erkende beginselen van schaatstechniek,  

 sportiviteit en eerlijk spel. Hier valt onder, dat ploegenspel en hulp van ploeggenoten binnen een 

team is toegestaan zonder elkaar aan te raken.  

2. Ploegenspel en hulp van rijders van verschillende teams is niet toegestaan.  

3. Hulp van ploeggenoten, welke afzakken uit een achterliggende groep, is op ijsbanen tot en met  

 een lengte van 600 meter tot de laatste drie ronden toegestaan.  

5. Bij onsportief gedrag door één of meerdere rijders en/of ploegen kan door de scheidsrechter(s)  

 ingegrepen worden, indien het gedrag van invloed is/lijkt te zijn op het wedstrijdverloop naar het  

 oordeel van de scheidsrechter(s). 
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Artikel 421 

De start van een marathonwedstrijd 

 

1 Starten op een (kunst)ijsbaan van 400 meter 

a. De aanvangsopstelling is voor alle deelnemers gezamenlijk vóór de 500-meter startlijn. De 

officiële start vindt plaats op de finishlijn na het verrijden van 100 meter en één warming-up 

ronde. Vanaf het startsignaal start de rondentelling.  

b. Deelnemers die voor het officiële startsein ten val komen, mogen weer aansluiten zonder een 

ronde achterstand op te lopen. 

c. Na het startschot of het luiden van de bel voor de aanvang van de wedstrijd, kunnen geen 

deelnemers meer aan de wedstrijd worden toegevoegd. 

 

Artikel 424 

Het finishen en de uitslag 

 

1. Algemeen 

a.  Deelnemers die de wedstrijd staken zonder tussenkomst van de scheidsrechter, verlaten 

onmiddellijk de wedstrijdbaan. Zij dienen zich af te melden bij de jury aan de finish. 

b.  Een deelnemer die tijdens de wedstrijd op 1 ronde achterstand ten opzichte van het peloton 

komt, dient onmiddellijk de wedstrijd te verlaten. 

c.  Tijdens de finishprocedure mogen reeds gefinishte deelnemers zich niet bevinden op de laatste 

200 meter vóór de finishlijn. 

d.  Indien de scheidsrechter meent dat de omstandigheden het noodzakelijk of zinvol maken het 

aantal te rijden ronden of de afstand aan te passen, dan kan hij daartoe besluiten. 

e.  De huldiging is een onderdeel van de wedstrijd. 

 

2. Het finishen 

a. De winna(a)r(es) van de wedstrijd rijdt exact het vooraf aangegeven aantal ronden. 

Bij het afsprinten sprint het peloton als eerste af, daarna apart de deelnemer(s) met 1 of 

meerdere ronden voorsprong ten opzichte van het peloton. 

Dit houdt in dat het rondenbord het aantal nog te rijden ronden van de koploper(s) in de wedstrijd 

aangeeft.  

b. Het peloton is de grootste groep, tenzij de scheidsrechter anders beslist. 

c. Een deelnemer heeft een ronde voorsprong op het peloton wanneer hij naar het oordeel van de 

scheidsrechter de achterste deelnemer van het peloton heeft bereikt. 

d. Een deelnemer heeft een ronde achterstand op het peloton wanneer hij, na gelost te zijn uit het 

peloton, naar het oordeel van de scheidsrechter door de voorste deelnemer van het peloton is 

ingehaald. 
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e. De scheidsrechter bepaalt welke deelnemers één of meerdere ronden voorsprong of achterstand 

op het peloton hebben. Hierbij is het moment van bijhalen van het peloton door de kopgroep 

bepalend voor het wel/niet uit de wedstrijd nemen van deelnemers. 

f. Een deelnemer die op aanwijzing van de scheidsrechter uit de wedstrijd wordt genomen, kan door 

de scheidsrechter worden geklasseerd. 

g. Een deelnemer is gefinisht zodra de voorkant van de schaats in contact met het ijs de finishlijn 

heeft bereikt. 

 

3.  De afsprintprocedure  

a. Alle deelnemers in dezelfde ronde als het peloton krijgen de bel. 

b. Bij deelnemers met één ronde voorsprong ten opzichte van het peloton, sprint het peloton 5 

ronden eerder af. 

Deze procedure herhaalt zich voor elke groep van deelnemers met telkens één ronde voorsprong 

meer. In alle gevallen sprint het peloton dus zoveel ronden eerder af als nodig is om de leidende 

groep van deelnemers inclusief de winnaar exact het vooraf aangekondigde aantal ronden te 

kunnen laten rijden. 

c. Wanneer de leidende groep echter bestaat uit 8 of meer deelnemers, sprint de voorlaatste groep 

af met het rondenbord op 10. 

Wanneer slechts één deelnemer één of meerdere ronden voorsprong heeft ten opzicht van het 

peloton, sprint het peloton 2 ronden eerder af. 

d. Wanneer slechts 1 deelnemer 1 of meerdere ronden voorsprong heeft ten opzichte van de 

eerstvolgende groep, sprint deze groep 2 ronden eerder af. 

e. Winnaar is de deelnemer die volgens bovenstaande procedure als eerste met de voorkant van 

zijn schaats in contact met het ijs de finishlijn heeft bereikt. 

 

4.  De vaststelling van de uitslagen 

a. Het finishvideosysteem vormt voor de eerste 20 rijders, aangevuld met het transpondersysteem 

voor de overige rijders, de officieuze uitslag. Deze uitslag en de uitslagen van sprints, jongeren, 

etc. worden zo spoedig mogelijk aan de rijders bekendgemaakt. Indien binnen 15 minuten na het 

publiceren van de officieuze uitslag geen protest hiertegen is ingediend, is de uitslag officieel. 

Protest kan alleen worden ingediend door een rijder of met zijn toestemming door de ploegleider. 

Bij een protest beoordeelt de aankomstrechter in overleg met de (hoofd)scheidsrechter de inhoud 

van het protest aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens. De 

(hoofd)scheidsrechter beslist om de officieuze uitslag al of niet te wijzigen.  

b. Gewijzigde uitslagen worden zo spoedig mogelijk aan de rijders bekendgemaakt. Indien binnen 

15 minuten na het publiceren van de gewijzigde uitslag geen protest hiertegen is ingediend, is de 

uitslag officieel.  

c. Als bij gelijk eindigen op de finish de video-opname en de aankomstrechter met zijn 

aankomstjury geen uitsluitsel geeft, beslist de transponderuitslag tot op 1/1000 seconde. 
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d. Bij klassering is er sprake van een nieuwe groep als de gemeten tijd op de finishlijn tussen de 

rijd(st)ers 1 seconde of meer bedraagt (op basis van transponderuitslag). 

e. De (hoofd)scheidsrechter keurt de definitieve uitslagen goed en bekrachtigt deze met zijn 

handtekening. 

f. Protesten tegen uitslagen en/of sancties moeten schriftelijk worden ingediend.  

 

Artikel 426 

Regels voor de organisatie van het Nederlands Kampioenschap  

 

2. Nederlands Kampioenschap Jeugdmarathon 

a. Ieder gewest organiseert per kunstijsbaan minimaal drie voorronden jeugdmarathon als selectie 

voor het NK Jeugdmarathon. 

b. Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en beschikken over een KNSB-

wedstrijdlicentie. 

c.  Rijders en rijdsters die in de landelijke competities uitkomen, mogen deelnemen aan het NK 

Jeugdmarathon in de categorie waartoe zij qua leeftijd gerechtigd zijn. Per wedstrijd mogen 50 

deelnemers starten. Deze worden aangewezen naar evenredigheid van het aantal 

jeugdwedstrijdlicentiehouders per gewest. 

d.  Het NK betreft uitsluitend de categorieën Junioren C, B en A; voor Pupillen A en B is er een 

landelijke (finale-)wedstrijd. 

e.   Junioren B en Junioren A worden bij het Nederlands Kampioenschap Jeugdmarathon aangeduid 

als Heren en Dames in plaats van Jongens en Meisjes. 

 

Indeling naar leeftijd en afstand voor jongens en meisjes 

 

Pupillen B 11 jaar 

 meisjes 5 ronden  jongens 6 ronden 

Pupillen A 12 jaar 

meisjes 7 ronden  jongens 9 ronden 

Junioren C 13 en 14 jaar 

meisjes 10 ronden  jongens 15 ronden 

Junioren B 15 en 16 jaar 

dames 15 ronden  heren 25 ronden 

Junioren A 17 en 18 jaar 

  dames 20 ronden  heren 35 ronden 
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Artikel 427  

Maatregelen en Sancties 

 

1.   Onregelmatigheden 

a. Onregelmatigheden voor, tijdens of na een wedstrijd door juryleden geconstateerd, dienen te 

worden gerapporteerd aan de scheidsrechter. Deze neemt na overleg met de andere 

scheidsrechter(s) een beslissing. De scheidsrechter declasseert, diskwalificeert een deelnemer of 

geeft een deelnemer een gele kaart of sluit de deelnemer van verdere deelname uit door het 

geven van een rode kaart. In dit verband dient onder geven mede te worden verstaan: tonen, 

meedelen per microfoon namens de scheidsrechter, dan wel vermelden in de uitslag. 

b. Deelnemers aan wie in een wedstrijd een gele kaart of rode kaart is gegeven, worden vermeld in 

het proces-verbaal van waarneming dat door de scheidsrechter wordt opgemaakt. Op dit proces-

verbaal kan de deelnemer zijn opmerkingen plaatsen. Het wordt hierna ondertekend door de 

deelnemer en de scheidsrechter. De deelnemer krijgt een kopie van het getekende proces-

verbaal. Als de deelnemer niet bij de scheidsrechter verschijnt of het proces-verbaal niet wil 

tekenen, wordt de deelnemer geacht de overtreding te hebben gepleegd. In dat geval wordt een 

kopie van het proces-verbaal per aangetekende post naar de deelnemer verzonden. 

c. Deelnemers aan wie in dezelfde wedstrijd twee keer een gele kaart is gegeven, krijgen 

automatisch een rode kaart. Deelnemers aan wie in een wedstrijd een rode kaart is gegeven of 

twee gele kaarten, worden terstond uit de wedstrijd gehaald en door het Sectiebestuur 

aangeklaagd bij de Tuchtcommissie op grond van artikel 10 van het Reglement op de 

Bondsrechtspraak. Deelnemers aan wie binnen een jaar in twee afzonderlijke wedstrijden, 

ongeacht in welke divisie, een gele kaart is gegeven, worden eveneens bij de Tuchtcommissie 

aangeklaagd. De Tuchtcommissie zal een aanhangig gemaakte zaak op haar eerstvolgende 

zittingsdag behandelen en vervolgens zo spoedig mogelijk uitspraak doen. Zolang de 

Tuchtcommissie de zaak nog niet ter zitting heeft behandeld, kan het Sectiebestuur aan de 

deelnemer een schikkingsvoorstel doen voor een op te leggen maatregel. Wanneer de deelnemer 

zich daarmee vervolgens, vóór de zitting van de Tuchtcommissie, akkoord verklaart, krijgt de 

voorgestelde maatregel rechtskracht en hoeft de zitting geen doorgang te vinden. Indien de 

deelnemer achteraf door de Tuchtcommissie in het gelijk wordt gesteld, maar de desbetreffende 

wedstrijd wel of niet heeft uitgereden, kan achteraf de uitslag niet meer worden aangepast, noch 

de deelnemer alsnog in de uitslag worden opgenomen.  Evenmin ontvangt hij enige compensatie 

in punten voor klassementen. Opgelegde maatregelen, die aan het einde van het seizoen nog niet 

tot uitvoering zijn gebracht, worden opgeschort tot het volgende seizoen. Dit geldt ook voor 

deelnemers die promoveren of degraderen naar een andere divisie. 

d. Na 1 jaar vervalt de eerst gegeven gele kaart. 

 

2. Declassering, gele en rode kaart 

a. Declasseren is het terugplaatsen van een deelnemer in de uitslag naar de laatste plaats van de 

groep waarin de deelnemer zich bevond voordat de overtreding plaatsvond. 
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b. Declassering vindt plaats bij: 

-  een ongeoorloofde wijze van rijden, onder andere duwen en trekken waardoor gevaar of 

hinder ontstaat voor andere deelnemers in de laatste 5 ronden of de laatste 2 km en bij 

klassement- en premiesprints; 

- het van zijn lijn afwijken en daarmee andere deelnemers hinderen in de laatste 5 ronden 

of de laatste 2 km en bij klassement- en premiesprints; 

- het hinderen van een inhalende en/of een ingehaalde deelnemer in de laatste 5 ronden 

of de laatste 2 km en bij klassement- en premiesprints; 

- een finish waarbij een deelnemer ten val komt als gevolg van het (teveel) naar voren 

bewegen van de schaats met als doel eerder te finishen. 

c. Een gele kaart wordt gegeven bij: 

- een ongeoorloofde wijze van rijden, onder andere duwen en trekken, 

  waardoor gevaar of hinder ontstaat voor andere deelnemers;  

- het van zijn lijn afwijken en daarmee andere deelnemers hinderen;  

- het hinderen van een deelnemer die inhaalt;  

- het wedstrijdnummer niet in orde hebben; 

- het niet (tijdig) bij de huldiging verschijnen. 

d. Een rode kaart wordt gegeven bij:  

- opzettelijk lichamelijk contact met andere deelnemers, zoals iemand ten val brengen,  

slaan, schoppen, et cetera; 

- incorrect gedrag in woord en/of gebaar tegen de jury of organisatie (voor minder ernstig 

incorrect gedrag kan geel worden gegeven). 

Bij incorrect gedrag van een ploegleider of verzorger van een team in woord en/of gebaar tegen 

de jury of organisatie, en/of het niet opvolgen van een instructie van de jury, kan de 

scheidsrechter maatregelen nemen, zoals het verwijderen van de persoon van de ploegleiders- of 

verzorgingsplaats of het geven van een gele of rode kaart. 

 

3. Diskwalificatie 

a. Diskwalificeren is het uit de wedstrijd en uitslag verwijderen van de deelnemer, en vindt plaats 

bij: 

 - het niet opvolgen van instructies van de jury; 

 - een ongeoorloofde verzorging (op verkeerde wijze, plaats of tijdstip); 

 - het ongeoorloofd wisselen van ijzers of schaatsen; 

 - het ongeoorloofd gebruik van kluunschoenen; 

 - het ongeoorloofd of gevaarlijk wegwerpen van een voorwerp. Wegwerpen van een  

voorwerp is slechts toegestaan op de verzorgingsplek; 

- het geven of ontvangen van hulp aan of van een mededeelnemer bij het voorwaarts 

bewegen in de vorm van opduwen, trekken, et cetera; 

- het ongeoorloofd dragen van telecommunicatieve hulpmiddelen en/of opname-

apparatuur; 
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- het dragen van voorwerpen waarbij redelijkerwijs ingeschat kan worden dat daardoor bij 

een ongeval een verhoogd risico op schade of letsel ontstaat. Dit ter beoordeling van de 

scheidsrechter; 

 - het niet opvolgen van de regels van fair play 

b. Tegen declasseren en diskwalificeren kan na afloop van de wedstrijd protest worden 

 aangetekend. Bij een protest beoordeelt de (hoofd-)scheidsrechter de inhoud van het 

 protest aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens en beslist hierover. Zijn 

beslissing is bindend en hiertegen kan geen beroep meer worden aangetekend. Indien achteraf 

een deelnemer wordt bestraft wegens het niet respecteren van de nationale 

wedstrijdreglementen, wordt deze deelnemer alsnog uit de uitslag van wedstrijd verwijderd. 

c. De jurybevindingen worden vermeld in het wedstrijdrapport dat vastgesteld wordt door de 

scheidsrechter. Het wedstrijdrapport mag niet meer worden gewijzigd. Indien er een deel daarvan 

betrekking heeft op de organisatie van de wedstrijd, wordt dit beschikbaar gesteld aan die 

organisatie.
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4. Overzicht sancties 

 

 

Betrokkene Overtreding Sanctie 

Organisatie Niet voldaan hebben aan de veiligheids organisatievereisten (art. 414 en/of 416 

en/of 426)   

Afgelasting van de wedstrijd 

Ploegleider Incorrect gedrag (art. 427 lid 2d) Afhankelijk van de ernst een gele of rode kaart 

Ploegleider Niet opvolgen van instructies van de jury (art. 427 lid 2d) Idem 

Rijder Starten in buitenlandse wedstrijd zonder toestemming (art. 418 lid 7) Startverbod 2 eerstvolgende wedstrijden van de KNSB 

wedstrijdkalender 

Rijder Wedstrijdnummer niet conform de voorschriften aangebracht (art. 418 lid 9a) 1e overtreding: gele kaart 2e overtreding: startverbod  

Rijder Niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften inzake de kleding (art. 415 lid 1) Startverbod dan wel diskwalificatie 

Rijder Niet voldoen aan de voorschriften inzake de schaatsbuizen (art. 415 lid 2) Startverbod 

Rijder Dragen van voorwerpen waarbij redelijkerwijs ingeschat kan worden dat daardoor 

bij een ongeval een verhoogd risico op schade of letsel ontstaat (art. 415 lid 4 en 

art. 427 lid 3) 

Startverbod dan wel diskwalificatie 

Rijder Niet dragen van de transponders (art. 418 lid 10) Startverbod dan wel diskwalificatie 

Rijder Niet opvolgen van de regels van fair play (art. 420) Diskwalificatie 

Rijder Niet opvolgen van instructies van de jury (art. 427 lid3a) Diskwalificatie 

Bij herhaling:gele kaart 

Rijder Ongeoorloofde wijze, plaats of tijdstip van verzorging (art. 427 lid 3a)  Diskwalificatie 

Rijder Op ongeoorloofde wijze wisselen van schaatsen of ijzers (art. 427 lid 3a) Diskwalificatie 

Rijder Ongeoorloofd gebruik van kluunschoenen (art. 427 lid 3a) Diskwalificatie 

Rijder Het op ongeoorloofde wijze wegwerpen van een 

voorwerp (art. 427 lid 3a) 

Diskwalificatie 
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Rijder/ 

Ploegleider 

Het ongeoorloofd dragen van telecommunicatieve hulpmiddelen en/of opname-

apparatuur (art. 418 lid 9c en art. 427 lid 3a) 

Diskwalificatie 

Rijder Het geven van hulp aan of ontvangen van hulp van een mededeelnemer bij het 

voorwaarts bewegen in de vorm van opduwen, trekken etc. (art. 427 lid 3a) 

Diskwalificatie van beiden 

Rijder Een ongeoorloofde wijze van rijden waardoor gevaar of hinder ontstaat voor andere 

deelnemers (art. 427 lid 2b): 

-duwen en trekken 

-het hinderen van een inhalende deelnemer 

-het hindeen van een ingehaalde deelnemer 

-het afwijken van de rechte lijn  

 

Gele kaart; bij klassement- en premiesprints en in 

laatste 5 ronden of laatste 2km tevens declassering 

Rijder Opzettelijk lichamelijk contact met andere deelnemers: 

-ten val brengen 

-slaan 

-schoppen (art. 427 lid 2d) 

Rode kaart 

Rijder Incorrect gedrag in woord en/of gebaar tegen jury en/of organisatie (art. 427 lid 2d) Afhankelijk van de ernst een gele of rode kaart 

Rijder Vallend finishen als gevolg van het (teveel) naar voren brengen van de schaats met 

als doel om eerder te finishen (art. 427 lid 2b) 

Declasseren 

Rijder Niet of niet tijdig op de huldiging verschijnen (art. 427 lid 2c) Gele kaart 
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