Programma regionaal IJstijd scholenkampioenschap
Groep 5-6
Groep 7-8

Jongens
1 ronde
2 ronden

MassStart
Meisjes
1 ronde
2 ronden

Licentiehouders* Estafette
2 ronden
4x100 meter
3 ronden

Bij een mass start rijdt je met meerdere deelnemers tegelijk in de baan; je wint als je als eerste over
de finish komt.
Licentiehouders rijden in een aparte categorie de mass start. Indien een school geen licentiehouders
kan inschrijven heeft dat geen nadelige gevolgen voor de uitslag van het kampioenschap.
-

-

-

Een school schrijft, om een compleet kampioenschap te kunnen rijden, rijders in voor de
categorie groep 5-6 en 7-8 voor zowel jongens als meisjes en een estafette-team. De groene
categorieën moeten dus gevuld worden. De gele categorie met de licentierijders is voor een
school niet nodig om het kampioenschap te kunnen winnen.
Een school mag meerdere rijders per categorie inschrijven. Indien een school meer dan twee
rijders per categorie inschrijft rijden de deelnemers van deze scholen eerst de
plaatsingsrondes. Per categorie kunnen zich dan twee rijders per school plaatsen voor de
kwartfinales.
In de plaatsingsrondes zijn door de scholen nog geen punten te verdienen voor het
kampioenschap. Vanaf de kwartfinales zijn er punten te verdienen voor het kampioenschap.
Een school met slechts één of twee deelnemers per categorie hoeven geen plaatsingsrondes
te rijden en starten direct in de kwartfinales.

Estafette.
Voor alle teams van vier personen in totaal 1 ronde. Wisselen per 100meter. Voor de estafette mag
een school zelf een team samenstellen van vier rijders.

Reglement
-

Elke rijder draagt een helm en handschoenen. Het aanbod helmen op de baan is beperkt.
Fietshelm mag ook.
We gaan ervan uit dat alle de deelnemers via de school verzekerd zijn. (Buitenschoolse
activiteiten)
Je helmnummer ontvang je bij de start. Deze doek met nummer erop trek je over je helm
aan. Zorg er dus voor dat je op tijd bij de start bent.
Als je zonder nummer rijdt kunnen we geen uitslag geven.
Duwen, trekken of bewust/zichtbaar hinderen mag niet. Doe voorzichtig zodat er geen
valpartijen komen. Scheidsrechters staan langs de baan.

Het wisselen bij de estafette per honderd meter moet binnen de vakken. Deze staan op de baan
aangegeven met pylonen. Let op dat je het stokje goed aangeeft. Degene die finisht moet het stokje
bij zich hebben. Scheidsrechters staan langs de baan.

Plaatsingsrondes
-

-

De scholen die meer dan 2 rijders per categorie hebben ingeschreven starten met hun
deelnemers eerst in de plaatsingsrondes. In de plaatsingsrondes wordt bepaald welke twee
rijders per categorie de school gaan vertegenwoordigen in de kwartfinales.
In de plaatsingsrondes kunnen rijders van meerdere scholen tegelijkertijd strijden. Per school
wordt bepaald wie de eerste twee rijders zijn die de school gaan vertegenwoordigen.
Scholen die in een categorie één of twee rijders hebben ingeschreven hebben met hun
rijders direct toegang tot de puntenrondes.

Puntenrondes
Nadat is vastgesteld welke twee rijders per school doorgaan naar de puntenrondes worden er
kwartfinales, halve finales en een finale gereden 1.

K w a r t

f i n a l e
Telt 1x
Nr 1
Punten
5 punten
H a l v e F i n a l e
Telt 2x zo zwaar
Nr 1
Punten
10 punten
F i n a l e
Telt 3x zo zwaar
Nr 1
Punten
15 punten

Nr 2
4 punten

Nr 3
3 punten

Rest
1 punt

Nr 2
8 punten

Nr 3
6 punten

Rest
2 punten

Nr 2
12 punten

Nr 3
9 punten

Rest
3 punten

Estafette
-

Elke school mag 1 team inschrijven voor de estafette. De school mag zelf een team
samenstellen van vier rijders.
Teams strijden in wedstrijd met 2 (3, of 4) teams tegelijk in de baan.
De tijd die het team behaalt bepaalt de einduitslag. De tijd wordt gemeten met behulp van
een transponder bij de laatste rijders (en klokkers als backup)
Het beste team in de rangschikking verdient 15 punten. Vervolgens bouwen de punten af
naar 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 en 2. Alle overige teams krijgen 1 punt

Indien de aanmelding in aantallen vereist dat er meer of minder puntenrondes worden verreden kan het zijn
dat het aantal rondes voor punten worden uitgebreid of verminderd.
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