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 Naast onderverdeling in leeftijdscategorieën worden de deelnemers gesplitst in A en B 

categorieën.  

o In de A-categorie rijden de licentiehouders. Dit zijn alle rijders/rijdsters met een KNSB 

licentie (m.u.v. kunstrij-licentie). Het is niet-licentiehouders toegestaan om in de A-

categorie deel te nemen. 

o In de B-categorie rijden de niet-licentiehouders (recreanten). 

o Ter verduidelijking: het wel of niet rijden van wedstrijden is niet relevant. In het bezit 

zijn van een licentie sluit per definitie deelname in de B-categorie uit. Alle deelnemers 

worden voor de finale gecontroleerd via SARA en bij twijfel ook bij deze voorronde. 

 

 Alleen leerlingen van middelbare scholen en MBO’s mogen deelnemen. HBO’s en 

universiteiten zijn uitgesloten van deelname. 

 Deelnemen in een hogere leeftijdsgroep mag wel, in een lagere niet. 

 Per team mag er maximaal 1 rijder uit een lagere categorie deelnemen. 

 Een ploeg bestaat uit maximaal vier rijders/rijdsters. 

 1 meisje in een jongensploeg is toegestaan, andersom niet. 

 Men mag slechts starten in één (1) ploeg. 

 Alle teamleden van een ploeg moeten leerling zijn op de school waar men voor uitkomt. 

Een ploeg kan maximaal één (1) school vertegenwoordigen. In beide gevallen is geen 

uitzonderingen mogelijk. 

 Alle deelnemers moeten zich kunnen legitimeren met een schoolpas. Indien de 

school deze niet uitgeeft met een geldig legitimatiebewijs. Bij twijfel kunnen we 

controle uitoefenen. Ik ga uit van de eerlijkheid van de docenten 

 Een school kan maar aan één voorronde deelnemen. 

 Een school kan met maximaal één team per categorie deelnemen aan de finale. 

 De leeftijdsgrens wordt bepaald door middel van de KNSB peildatum. De leeftijd op 30 

juni voorafgaande aan de wedstrijddag is bepalend voor de categorie waarin de 

rijder/rijdster mag starten 
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De wedstrijdindeling ziet er als volgt uit: 

 

Categorie 1 A Meisjes t/m 14 jaar  licentiehouders aantal ronden   3 

  B         niet licentiehouders aantal ronden   2 

 

Categorie 2 A Jongens t/m 14 jaar  licentiehouders aantal ronden   4 

  B         niet licentiehouders aantal ronden   2 

 

Categorie 3 A Meisjes 15,16 en 17 jaar   licentiehouders aantal ronden   5 

  B         niet licentiehouders aantal ronden   2 

 

Categorie 4 A Jongens 15,16 en 17 jaar licentiehouders aantal ronden   6 

  B         niet licentiehouders aantal ronden   3 

 

Categorie 5  Meisjes 18 jaar en ouder    aantal ronden   5 

 

Categorie 6  Jongens 18 jaar en ouder    aantal ronden   6 

 

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor in verband met de beschikbare tijd  het aantal ronden 

te verminderen. 

 

 

 

 


