
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
KNSB Baan/Weg Competitie 2020  
Aanvullende bepalingen Jeugd 
Mississippidreef 153 3565 CE Utrecht Postbus 11084 3505 BB Utrecht info@knsb.nl  

 

 

 Categorieën  
• Deze competitie staat open voor de categorieën Kadetten en Junioren B jongens/meisjes.  
• In basis worden er na series op alle afstanden een A-,B-,C- etc. finale gereden. De 

wedstrijdleiding kan besluiten om vanwege het aantal deelnemers of vanwege tijdsschema 
hiervan af te zien. 

 

Inschrijven  
• De inschrijfkosten voor de KNSB Baan Competitie Jeugd bedragen € 5,= per wedstrijddag en te 
betalen als iDeal betaling bij het inschrijven.  

• Inschrijvingen per wedstrijd op de gebruikelijke manier via de site schaatsen.nl tot drie dagen voor de 
wedstrijd.  
LET OP; dit jaar kan er uitsluitend digitaal worden ingeschreven. Het is NIET mogelijk je op de locatie 
in te schrijven of toe te voegen. 

• Afmelden tot 3 dagen van te voren via de inschrijfbevestiging kan via schaatsen.nl. Afmelden na 
sluiting inschrijftermijn tot 1 uur voor aanvang wedstrijd kan via de contactpersoon welke is vermeld in 
het infobulletin op schaatsen.nl.  

• Het is niet mogelijk om het inschrijfgeld na betaling terug te krijgen.  
 

Tekenen presentielijst 
• Tekenen presentielijsten kan tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd.  

 

CORONA CHECK: 
Indien je last hebt van één van onderstaande symptomen mag je niet deelnemen aan de wedstrijd en 
dien je je af te melden via de gebruikelijke wijze: 

• verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niesen en/of keelpijn 

• hoesten 

• temperatuur vanaf 38 graden of koorts 

• verlies van smaak en/of reuk 

Note: Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet 
iedereen thuisblijven totdat iedereen 24u vrij van symptomen is.  

• Bij één van bovenstaande klachten neem contact op met de huisarts of huisarsenpost. 

 

Klassement  
• Eindklassement per categorie wordt opgemaakt op basis van alle gereden wedstrijden.  
 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

Puntentelling  
 
Daguitslag:  
       

1e 50.1   20e 21 

2e 47   21e 20 

3e 45   22e 19 

4e 43   23e  18 

5e 41   24e 17 

6e 39   25e  16 

7e 37   26e 15 

8e 35   27e 14 

9e 33   28e 13 

10e 31   29e 12 

11e 30   30e 11 

12e 29   31e 10 

13e 28   ev  

14e 27   40e ev 1 

15e 26     

16e 25     

17e 24     

18e 23     

19e 22     

 
 


