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Op alle (permanente) 333- en 400 m kunstijsbanen in Nederland (Alkmaar, 
Amsterdam, Breda, Den Haag, Deventer, Dronten, Eindhoven, Enschede, Geleen, 
Groningen, Haarlem, Heerenveen, Hoorn, Leeuwarden, Nijmegen, Tilburg en 
Utrecht) worden er diverse Langebaanwedstrijden door Baancommissies ter 
plaatse georganiseerd. De tijden die tijdens die wedstrijden worden gereden, 
worden automatisch onder navolging van de volgende bepalingen in de landelijke 
wedstrijdtijdendatabase Vantage opgenomen. 
 
Binnenlandse baanwedstrijden 

1. Tijden van de wedstrijden die voorkomen op de nationale, gewestelijke of baanwedstrijdkalender, 
worden rechtstreeks door de systeembeheerder van de desbetreffende baan verwerkt. De 
uitslagenlijsten van deze wedstrijden moeten door een gediplomeerde baan-club scheidsrechter of 
hoger geaccordeerd worden. 

2. Clubwedstrijden of andere wedstrijden die niet op bovengenoemde kalenders voorkomen moeten 
voldoen aan dezelfde voorwaarden die gesteld worden bij ‘Doorschrijven gastwedstrijden naar 
Vantage’. 

3. Alleen van wedstrijden waarbij Elektronische Tijdwaarneming (ET) is gebruikt, zullen de tijden 
worden opgenomen in Vantage. Indien er een storing optreedt in het ET-systeem, zal er volgens de 
daartoe geldende regels worden gehandeld (handtijd in honderdsten + 0.20). Deze tijden moeten 
de vermelding 'MT' krijgen en zullen ook in de landelijke ranglijsten worden opgenomen. 

 
Doorschrijven gastwedstrijden naar Vantage 

1. Clubwedstrijden die elders worden verreden (bijvoorbeeld in Heerenveen) kunnen alleen worden 
verwerkt bij de baan waar de organiserende club onder valt. 

2. Voor wedstrijden waar rijders van meerdere verenigingen aan deelnemen is uiteindelijk ée ́n 
vereniging verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van de wedstrijd. 

3. De wedstrijd moet vooraf zijn aangemeld bij het gewest en/of de systeembeheerder van de baan 
waar de organiserende club zijn domicilie heeft. Het aanmeldingstraject kan per gewest 
verschillen. Informatie kunt u opvragen bij uw baansysteembeheerder. 

4. Starter en scheidsrechter moeten tenminste het certificaat ‘Baan-Club’ bezitten. Er moet ET zijn 
gebruikt. Verder moet men na de wedstrijd het volgende kunnen overleggen voor eventuele 
controle: 

a. een overzicht van het complete jury-team met bijhorende getekende presentielijst 
b. een door de scheidsrechter afgetekende uitslagenlijst 
c. handgeschreven ET-lijst 
d. minimaal 4 handtijdenlijsten 

5. Steekproefsgewijs zullen de verlangde documenten onder lid 4 ter controle namens de Sectie LB & 
KB worden opgevraagd. 

 
Buitenlandse wedstrijden 

1. Voor alle buitenlandse wedstrijden geldt dat deze volgens de Internationale reglementen moet 
worden verreden (met o.a. ET, gediplomeerd scheidsrechter en starter en jury). 

2. Tijden die tijdens wedstrijden, die op wedstrijdkalenders van de ISU en IMSSC opgenomen zijn, 
worden automatisch in de landelijke wedstrijdtijdendatabase Vantage opgenomen. 

3. Voor overige buitenlandse wedstrijden geldt dat een officieel wedstrijdprotocol incl. compleet 
overzicht van het jury-team, getekend door de scheidsrechter, binnen ée ́n maand digitaal moet 
worden verstuurd naar buitenlandsewedstrijden@knsb.nl. 

4. Wanneer een gereden tijd van belang is voor een selectiemoment of voor groepsindeling voor een 
aankomend evenement moet voorafgaand aan de wedstrijd een mail verstuurd worden naar 
buitenlandsewedstrijden@knsb.nl voor aanmelding van de wedstrijd. 

 
Overige bepalingen 
Indien niet aan de voorwaarden, als hiervoor beschreven, voldaan kan worden heeft de Sectie LB & KB ten 
alle tijden het recht om tijden van een complete wedstrijd niet te verwerken in dan wel te verwijderen uit de 
Landelijke ranglijsten. Dit geldt voor zowel 'Binnenlandse wedstrijden' als 'Doorschrijven gastwedstrijden 
naar Vantage' en ‘Buitenlandse wedstrijden’. 
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