Inschrijvingen en reglementen
Free-wheel Inline Cup Oost competitie.
(versie 14 januari 2017)

Algemeen
Rijders uit de volgende categorieën kunnen deelnemen aan de Free-wheel Inline Cup Oost:
o Kadetten-meisjes
o Kadetten-jongens
o Junioren-meisjes
(vallen onder categorie Dames).
o Junioren-jongens
(vallen onder categorie C-rijders).
o Dames
o B-rijders
(vallen onder categorie C-rijders).
o C-rijders
o Masters-40
o Masters-50
De competitie van de Free-wheel Inline Cup Oost zijn echter opgesplitst in de volgende
categorieën:
 Dames
(alle Dames en Junioren-meisjes vanaf 16 jaar vallen deze categorie).
 C-rijders
(C-rijders, B-rijders en Junioren vanaf 16 jaar vallen in deze categorie).
 Kadetten-meisjes (voor beperkt aantal wedstrijden. zie kalender)
 Kadetten-jongens (voor beperkt aantal wedstrijden. zie kalender)
 Masters-40
(rijders van 40 jaar en ouder).
 Masters-50
(rijders van 50 jaar en ouder).
Voor het seizoen 2017 is besloten dat de categorieën D, H (B+C) en M (indien mogelijk) tegelijk
starten. Echter bij de wedstrijden in Staphorst, ´t Harde en Heerde zullen de Dames en Kadetten
als eerste groep samen starten. De overige categorieën zullen dan als 2e groep samen starten.
1. Inschrijvingen
De algemene informatie voor voor licentiehouders en niet licentiehouders kun je vinden op de
betreffende site van de KNSB ( www.schaatsen.nl ).
Ook nadere informatie over wat je nodig hebt en wat je moet weten om aan inline-skate
wedstrijden mee te kunnen doen en informatie over o.a. de locatie, kleedgelegenheid etc. kan via
deze link. Tevens kun je hier de informatie vinden omtrent de starttijden van diverse categorieën.
Voor alle rijders geldt dat zij een licentie moeten hebben van de KNSB.
Niet-licentiehouders kunnen maximaal met 3 wedstrijden meedoen, daarna moeten ze een licentie
aanschaffen.
Licentiekosten variëren per categorie en soort lidmaatschap.

Commissie
Free-wheel Inline Cup Oost
Email: jhgveltkamp@hetnet.nl
www.free-wheelinlinecupoost.nl

Inschrijven licentiehouders
Aanmelden en inschrijfgelden licentiehouders voor de categorieën D, C, B, J, K en M;
Licentiehouders dienen zich via de website van schaatsen.nl in te schrijven.
Inschrijfgeld voor deelname aan de gehele competitie is € 30,-. (Kadetten betalen € 10,- voor de
gehele competitie).
Dit bedrag moet tenminste 2 dagen voor aanvang van jouw eerste wedstrijd overgemaakt zijn op
bankrekening nummer NL28 INGB 0005 1292 64 t.n.v. RTC Oost.
Opgelet:.....Het is toch weer verplicht gemaakt om je voor iedere wedstrijd apart aan te melden.
Dit omdat het het ter plaatse aanmelden, vlak voor de wedstrijd, onze vrijwilligers een heleboel
administratief werk bezorgt. We rekenen op jullie medewerking.
Dit niet vergeten want licentiehouders die op de dag zelf (na)inschrijven moeten ter plaatse
contant betalen. (€ 5,- tot 18 jaar en € 7,50 voor 18 jaar en ouder)
Ook moet je uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd jouw handtekening op de
intekenlijst zetten.
Indien men zich niet opgegeven heeft voor de gehele competitie betalen licentiehouders van 18
jaar en ouder € 7,50 per wedstrijd ( € 5,00 voor licentiehouders tot 18 jaar).
Alle kosten moeten ter plekke vooraf worden voldaan.
Inschrijven niet-licentiehouders
Aanmelden en inschrijfgelden niet licentiehouders voor de categorieën D, C, B, J, K en M;
Wil je kennismaken met het inline-skaten in wedstrijdverband en eens deelnemen?
Je kunt via een daglicentie drie keer deelnemen en zo ervaren of inline-skaten iets voor jou is.
Niet-leden of rijders die niet in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie kunnen, indien de ruimte dit
toelaat, maximaal 3 wedstrijden deelnemen op een daglicentie. Hierna dien je een lidmaatschapsen licentieaanvraag in te dienen voordat je aan een volgende wedstrijd kunt deelnemen.
Rijders die op daglicentie willen deelnemen, dienen zich tevens uiterlijk een half uur voor aanvang
van de wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
De kosten voor een daglicentie bedragen € 5,00 voor niet licentiehouders tot 18 jaar.
Niet licentiehouders van 18 jaar en ouder betalen € 7,50 voor een daglicentie.
Alle kosten moeten ter plekke vooraf worden voldaan.
Transponder
Als je mee wilt rijden heb je een transponder nodig.
Heb je er zelf geen dan kun je die bij ons gratis lenen.
Presentielijst.
Tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd dient iedere deelnemer zich te hebben aangemeld
bij de organisatie en is men verplicht om handtekening op de presentielijst te zetten.
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2. Wedstrijdregels
Onderstaande regels is een kleine selectie uit de het wedstrijdreglement van de KNSB.
Deze gedragsregels zijn de belangrijkste regels die rijders moeten weten en respecteren
• Alle deelnemers dienen zich bij de wedstrijden jegens iedereen sportief en fatsoenlijk
te gedragen.
• Het is niet toegestaan voor de deelnemers om hulp van derden te accepteren van welke aard
dan ook. Zelfstandig van materiaal verwisselen is toegestaan voorzover daardoor andere rijders
niet in gevaar worden gebracht of gehinderd.
• Verzorging door derden (voedsel en drinken) is alleen toegestaan als dit expliciet
vooraf is aangegeven op de dan toegestane plaats(en).
• De deelnemer mag niet met zijn skeeler buiten de wedstrijdbaan komen, behalve als dit gebeurt
door een onvoorziene omstandigheid of door een andere rijder wordt
veroorzaakt.
• Een rijder mag zijn verworven plek in het peloton niet beschermen met zijn handen.
Hij kan die plek enkel en alleen beschermen door dicht achter zijn voorstander te
blijven. Omgekeerd geldt dat wanneer 2 rijders dicht op elkaar rijden, een andere rijder zich daar
niet tussen mag dringen.
• Rijders mogen, indien ze worden ingehaald, niet van hun lijn afwijken om dit te
verhinderen. Rijders mogen wel de voor henzelf ideale cq. kortste lijn volgen of
hiervan afwijken om andere rijders in te halen.
• In geen geval mag een deelnemer een mededeelnemer opzij duwen of hem afsnijden.
Het is verder niet toegestaan om zich te laten trekken of duwen, anderen te hinderen of via
lichamelijk contact te helpen of te laten helpen.
Aangestelde juryleden gaan extra op deze regels letten. Bij overtreding kunnen sancties als
diskwalificatie en terug zetten in de einduitslag worden opgelegd.
3. Afstanden
De wedstrijden worden gehouden op zowel de weg als op de (wieler)baan.
Op deze site en op de site van de KNSB wordt aangegeven welke afstanden er per categorie wordt
gereden.
Ook wordt hier aangegeven welke categorieën eventueel samen starten.
4. Puntentelling
Puntentelling is conform reglement KNSB.
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5. Klassement
Het klassement wordt bepaald door de behaalde punten tijdens de wedstrijden van deze
competitie bij elkaar op te tellen. Het totaal aantal wedstrijden minus één telt mee voor het
eindklassement. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient ook de finalewedstrijd
verreden te worden. Bij een gelijk aantal klassementspunten bepaald de uitslag van de
finalewedstrijd het eindklassement.
6. Prijzen
Er zijn per wedstrijd geen aparte klasses C1-C2 en D1-D2 en M40-M50.
Bij de categorie C, D, M, en K worden de nummers 1, 2 en 3 gehuldigd.
Huldiging vindt plaats direct na afloop van de wedstrijd.
Huldiging dient plaats te vinden in wedstrijd tenue..!
Prijzen per wedstrijd:
Er worden in elk van de 5 categorieën C, D, M, KM en KJ de volgende prijzen per wedstrijd
uitgereikt.
De winnaar krijgt € 10,- en de nummers 2 t/m 5 elk € 5,-.
Prijzen eindklassement
Hierbij krijgen alleen de nummers 1,2 en 3 per categorie C, D, M40, M50+, KJ en KM een beker.
Tevens worden de volgende prijzen (in de vorm van waardebonnen Free-wheel Vorden)
beschikbaar gesteld;
Stand in
eindklassement
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