
Procedure selectie NK Jeugdmarathon  

Seizoen 2021-2022  

Versie: juli 2021  

 

 
  

Deze selectieprocedure geeft weer hoe deelnemers zich kunnen selecteren voor het NK  

Jeugdmarathon voor junioren en de landelijke finalewedstrijd marathon voor pupillen (verder NK 

Jeugdmarathon genoemd) in het desbetreffende seizoen. Voor 1 juli voor het desbetreffende seizoen 

moet de selectieprocedure door de CL/DM en Sectiebestuur Marathon kenbaar worden gemaakt 

volgens artikel 423 van het wedstrijdreglement marathon.  

 
  

Om deel te mogen nemen aan het NK Jeugdmarathon moet een deelnemer:  

- Een geldige licentie bij de KNSB bezitten met de discipline marathon geselecteerd (te 

selecteren via Mijn KNSB/Mijn wedstrijdgegevens of zie ter controle Mijn KNSB/Mijn 

wedstrijdlicentie).  

- Voor 1 juli voorafgaande aan het seizoen de juiste leeftijd van de desbetreffende categorie 

hebben behaald.  

- De Nederlandse nationaliteit bezitten.  

- Hebben voldaan aan hetgeen verder wordt gesteld in deze selectieprocedure.  

 
  

Procedure:  

- Het NK Jeugdmarathon wordt gehouden op 12 februari in Sportcentrum Kardinge te 

Groningen.    

- Het NK betreft uitsluitend de categorieën Junioren C, B en, A. Voor Pupillen A en B is er een 

landelijke finalewedstrijd. Dit alles voor zowel jongens en meisjes (bij de junioren B en A 

spreken we van heren en dames).   

- Per wedstrijd mogen er maximaal 52 deelnemers starten. Waarbij bij de Pupillencategorieën 2 

series worden gereden (26 deelnemers), waarna de beste 13 van elke serie doorgaan naar de 

finalewedstrijd.   

- In elk gewest worden minimaal drie voorrondes jeugdmarathon georganiseerd als 

selectiewedstrijden voor het NK Jeugdmarathon. Alle deelnemers die starten aan de 

voorrondes kunnen zich kwalificeren in het desbetreffende gewest voor het NK 

Jeugdmarathon.  

- Deelnemers dienen zich te kwalificeren via gewestelijke voorrondes en worden daarna 

opgegeven door hun GTC Marathon via het verstrekte online format uiterlijk 3 weken 

voorafgaande aan het NK Jeugdmarathon, dit inclusief reserveplekken.   

- Tot 48 uur voorafgaande aan het NK Jeugdmarathon kunnen deelnemers worden afgemeld 

en worden reserverijders uit hetzelfde gewest opgeroepen.   

- Wanneer het maximumaantal deelnemers niet wordt gehaald kunnen NK Jeugdmarathon 

reserverijders vanuit een ander gewest door de DM/CL startrecht ontvangen.   

- Junioren die beschikken over een startnummer in de beloften- of topdivisie mogen deelnemen 

in de categorie waartoe zij qua leeftijd gerechtigd zijn. Zij dienen uiterlijk 5 weken 

voorafgaande aan het NK Jeugdmarathon dit per email kenbaar te maken bij hun GTC 

Marathon en de DM/CL.  

- De inschrijving in de beloften- en topdivisie per 1 augustus wordt gebruikt voor de bepaling 

van het aantal junioren in de beloften- en topdivisie.   

- Het aantal beschikbare startnummers (max. 52), verminderd met de junioren met een 

startnummer in de beloften- en topdivisie, wordt verdeeld naar evenredigheid van het aantal 

jeugdwedstrijdlicentiehouders per gewest.  
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Aantallen:  

  

Gewest  Percentage:  Aantal 

startplekken*  

Junioren B**  Junioren A**  

NHU  33  17  N.T.B.  N.T.B.  

ZH  17  9  N.T.B.  N.T.B.  

Overijssel/Gelderland  20  10  N.T.B.  N.T.B.  

Fryslan  13  7  N.T.B.  N.T.B.  

Groningen/Drenthe  6  3  N.T.B.  N.T.B.  

NBR/Zee  11  6  N.T.B.  N.T.B.  

          

Totaal  100%  52      

*Wanneer geen startplekken beschikbaar hoeven worden gesteld aan rijders bij de beloften- en 

topdivisie, zijnde de pupillen en junioren C.  

** Afwachtende mindering in aantallen vanuit de inschrijving (juli) van junioren B en A bij beloften- en 

topdivisie.  

  

 
  

Indeling:  

- Pupillen B (11 jaar):     meisjes 6 ronden jongens 6 ronden  

- Pupillen A (12 jaar):     meisjes 7 ronden jongens 9 ronden  

- Junioren C (13 en 14 jaar):   meisjes 15 ronden jongens 25 ronden  

- Junioren B (15 en 16 jaar):   dames 25 ronden heren 35 ronden  

- Junioren A (17 en 18 jaar):   dames 35 ronden heren 50 ronden  
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