
Aanvullende bepalingen NK baan/weg, NK marathon 

Senioren en junioren A 2020 

 

Door het aangepaste seizoen ivm Corona staat deelname aan de verschillende NK’s open voor  
Sporters met een Nederlandse nationaliteit en in het bezit van een geldige wedstrijd licentie inclusief 
de bijbehorende regels die te vinden zijn op de info pagina van deze kampioenschappen. 
 
Op het NK wordt geen rekening gehouden met de resultaten van de landelijke baan/wegwedstrijden 
die gereden zijn. 
Dit betekent dat alle rijders die starten op een afstand kans maken op de NK titel. 
 
Voor het Nederlands kampioenschap junioren A dat gereden wordt in het jaar 2020 is onderstaande 
van toepassing: 
Er zijn dit jaar geen titels te winnen voor de afzonderlijke afstanden binnen deze categorie. 
 
Hiervoor in de plaats is er een titel te verdienen voor; 

• het sprintklassement bestaande uit de volgende afstanden: 200m, 500m+D, en de 1.000m op de 
baan en de “one lap” op de weg gehouden op 21,22 en 23 augustus, Heerenveen/Wolvega. 

• voor het lange afstandsklassement bestaande uit de 1000m, de afvalkoers en punten/afvalkoers 
op de baan en puntenkoers op de weg gehouden op 21,22 en 23 augustus, Heerenveen/Wolvega. 

• de marathon gehouden op 29 augustus, circuitpark Zandvoort 
De titel bestaat uit een witte trui met daarop de Nederlandse rood-wit-blauwe banen. 
 

Klassementen:  
• de klassementen worden op grond van de volgende puntentelling opgemaakt (incl senioren), zie 

onderstaand schema 

• bij een gelijk aantal punten in het eindklassement is de 500m+D bepalend voor het 
sprintklassement en de punten/afvalkoers voor het lange afstandsklassement 
 
 

Plek Punten  Plek  Punten 
1 50,1  34 7 

2 47  35 6 

3 45  36 5 

4 43  37 4 

5 41  38 3 

6 39  39 2 

7 37  40 1 

8 35  41 e.v.  0 

9 33    
10 31    
11 30    
12 29    
13 28    
14 27    
.. ..    

 

 


