SFA baancompetitie
Inleiding
Parallel aan de pupillencompetitie hebben we ook een competitie voor de resterende
categorieën (Junioren C t/m Masters) opgesteld.
Deze competitie bestaat uit 4 wedstrijden. Gezien het aantal categorieën hebben we de
groep in tweeën gesplitst.
De groep:



Junioren C t/m Junioren A
Neo-Senioren t/m Masters
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SFA baancompetitie
Doelstelling
De doelstelling van de SFA Baancompetitie is het bevorderen van deelname van de
licentiehouders aan wedstrijden. Om dit te bewerkstelligen wordt er een competitie opgezet
over de afstanden 500, 1500, 3000 en 5000 m.
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SFA baancompetitie
Wedstrijd uitleg
Alle rijders die bij de SFA een trainingsabonnement hebben en in het bezit zijn van een
wedstrijd(dag) licentie mogen deelnemen aan de competitie. De competitie wordt verreden
over 4 wedstrijden. Iedere wedstrijd zal uit diverse afstanden bestaan.
Over de wedstrijdonderdelen wordt een dag klassement opgemaakt.
De resultaten van dit dag klassement gebruikt voor het opstellen van het eindklassement. De
bijbehorende wisselbekers worden na afloop van de finale wedstrijd uitgereikt.
Er worden aparte klassementen gemaakt. In totaal 12:
•

Meisjes junioren C

•

Dames Neo-Senioren

•

Jongens junioren C

•

Heren Neo-Senioren

•

Meisjes junioren B

•

Dames Senioren

•

Jongens junioren B

•

Heren Senioren

•

Dames junioren A

•

Dames Masters

•

Heren junioren A

•

Heren Masters

Tijdens alle wedstrijden gelden de wedstrijdreglementen vastgesteld door de sectie
langebaan van de KNSB, aangevuld met eventuele reglementen van de SFA.

Wedstrijdonderdelen:
•

500

•

Teamsprint (afhankelijk tijd)

•

1500

•

Team Pursuit (afhankelijk tijd)

•

3000

•

Punten/afvalkoers

•

5000
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SFA baancompetitie
Veiligheid
Tijdens de wedstrijden waarbij meerdere rijders gelijktijdig in de baan zijn, (teamsprint,
teampursuit) is het verplicht om met een helm te rijden. Deze helmen moeten voldoen aan
het KNSB regelement en is een ASTM-standaard verplicht. Veel rijders zijn in het bezit van
deze helm. Indien dit niet het geval is zullen er helmen beschikbaar zijn via de
Marathoncommissie. Snij vaste kleding (handschoenen, scheen-, enkel- en nekbeschermers)
is verplicht. 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).
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SFA baancompetitie
Puntentelling
Om het klassement op te kunnen maken is er een puntentelling vastgesteld. Bij gelijk aantal
punten is het laatste onderdeel doorslaggevend.
Om opgenomen te worden in de einduitslag van de competitie moet er deelgenomen
worden aan 3 wedstrijden (slechtste uitslag vervalt).

Puntentelling:
1.

12.1

6.

5

2.

10

7.

4

3.

8

8.

3

4.

7

9.

2

5.

6

10.

1
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SFA baancompetitie
Tot slot
Daar waar de reglementen niet in voorzien zal de wedstrijdorganisatie een beslissing nemen.
Na iedere wedstijd zal er aansluitend een prijsuitreiking plaatsvinden van de dagprijzen,
waarbij de nummers 1, 2 en 3 plaats mogen nemen op het erepodium. Na de laatste
wedstrijd is er een prijsuitreiking van de SFA Cups.
De prijsuitreiking zal in de hal van de ijsbaan plaatsvinden.

Schaats Federatie Alkmaar.
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