SFA pupillencompetitie
Inleiding
In het seizoen 2019-2020 is er een SFA competitie geweest voor de pupillen. De opkomst
voor deze competitie was groot. Voor de pupillen wordt komend schaatsseizoen de SFA
pupillencompetitie (SFA Cup) voortgezet. Deze competitie bevat 5 wedstrijden met diverse
wedstrijdvormen.
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SFA pupillencompetitie
Doelstelling
De doelstelling van de SFA pupillencompetitie is het bevorderen van deelname van pupillen
aan wedstijden. Om dit te bewerkstelligen wordt er een competitie opgezet waarin diverse
wedstrijdvormen worden gecombineerd. Het gaat om het plezier in deelname aan de
wedstrijden en onderlinge competitie. De pupillen zullen door deelname aan de SFA
competitie kennismaken met diverse onderdelen van het langebaan –en marathon
schaatsen.
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SFA pupillencompetitie
Wedstrijd uitleg
Alle pupillen die bij de SFA een trainingsabonnement hebben en in het bezit zijn van een
wedstrijd(dag) licentie mogen deelnemen aan de pupillencompetitie. De competitie wordt
verreden over 5 wedstrijden. Iedere wedstrijd zal uit diverse onderdelen bestaan.
Over de wedstrijdonderdelen wordt een dag klassement opgemaakt. Deze klassering is
bepalend voor de huldigingen van de dagprijsuitreiking.
Tevens worden de resultaten van dit dag klassement gebruikt voor het opstellen van het
eindklassement. De bijbehorende wisselbekers (SFA Cups) worden na afloop van de finale
wedstrijd uitgereikt.
Er worden aparte klassementen gemaakt voor zowel de DP als HP. In totaal 8:









Meisjes pupillen A (DPA)
Jongens pupillen A (HPA)
Meisjes pupillen B (DPB)
Jongens pupillen B (HPB)
Meisjes pupillen C (DPC)



Jongens pupillen C (HPC)
Meisjes pupillen D/E/F
(DPD/DPE/DPF)
Jongens pupillen D/E/F
(HPD/HPE/HPF)

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

Wedstrijdonderdelen:





100/300/500/700m
Behendigheid parkoers (100m)
Marathon/koppelkoers
Teamsprint (3x200m/3x400m)
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SFA pupillencompetitie
Sportief gedrag (Fair Play)
Bij sporten, dus ook in de Pupillencompetitie, is sportief gedrag natuurlijk heel belangrijk.
Laat dus in de wedstrijden altijd sportief gedrag zien. Trek niet aan andere rijders of hinder
elkaar niet opzettelijk. Dat je elkaar soms een beetje aanraakt, bijvoorbeeld om te
voorkomen dat je tegen elkaar botst is natuurlijk niet erg. Wat wel erg is, is om bij de
eindsprint met opzet van de lijn waarin je rijdt af te wijken om zo te voorkomen dat een
andere rijder je kan inhalen.
Wanneer je een rondje achterstand hebt, is het verstandig om de anderen die sneller zijn
binnendoor te laten komen. Lig je een rondje achter, rijd dan wat meer aan de buitenkant
van de baan. Als je niet in de gaten hebt dat ze je inhalen, moet je niet plotseling naar buiten
gaan. Je kunt dan beter gewoon blijven rijden waar je rijdt, omdat je anders soms
ongelukken veroorzaakt. Volg altijd de aanwijzingen van de jury op.

Veiligheid
Tijdens de wedstrijden waarbij meerdere rijders gelijktijdig in de baan zijn,
(marathon, teamsprint), is het verplicht om met een helm te rijden. Deze helmen moeten
voldoen aan het KNSB regelement en is een ASTM-standaard verplicht. Indien een rijder niet
in het bezit is van een helm, zijn er leenhelmen beschikbaar. Handschoen zijn verplicht.
Snij vaste kleding (handschoenen, scheen-, enkel -en nek beschermers) wordt aanbevolen.
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). Voor
aanvang van de wedstrijd wordt de uitrusting gecontroleerd.
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SFA pupillencompetitie
Wedstijdprogramma
De SFA Cup wordt verreden over 5 wedstrijden:



4x combi langebaan / marathon
1x combi marathon / teamsprint of koppelkoers*

 Finale marathon telt niet mee voor de SFA Cup, maar wel voor de pupillen marathon
competitie. Deelname wordt wel beloond middels het bonuspunten systeem.
 Teamsprint/koppelkoers; telt niet mee voor de SFA-competitie.

Naast de SFA Cup zal er ook een pupillen marathon competitie zijn. Hiervoor tellen alle
pupillen marathons mee die de Schaats Federatie Alkmaar organiseert. De
marathoncommissie zal uit de deelnemers van de marathon rijders selecteren voor het
gewestelijk –en Nederlands kampioenschap jeugdmarathon (pupillen A en B).
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SFA pupillencompetitie
Puntentelling
Om het klassement op te kunnen maken is de onderstaande puntentelling vastgesteld. Bij
ieder onderdeel (langebaan / marathon) kunnen punten worden verdient. Bij gelijk aantal
punten is het laatste onderdeel doorslaggevend. Ter compensatie van onvoorziene
omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte, valpartijen, etc, wordt de slechtste dag uitslag van het
totaal afgetrokken.

Bonuspuntensysteem
Om deelname te belonen krijgt een deelnemer 20 bonus punten indien er is deelgenomen
aan tenminste 4 wedstrijden!

Puntentelling:
1.
2.
3.
4.
5.

12.1
10
8
7
6

6. 5
7. 4
8. 3
9. 2
10. 1
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SFA pupillencompetitie
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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