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Regionale wedstrijden en Regiofinale 
 
 

Inleiding 
Voor rijd(st)ers die (nog) niet het KNSB Cup niveau hebben bereikt, zijn er op regionaal niveau 
wedstrijden. Deze worden onder verantwoordelijkheid van de GTC’s van de desbetreffende gewesten 
georganiseerd. Op verzoek van de GTC’s heeft het Sectiebestuur een aantal algemene richtlijnen 
vastgesteld, die in dit document worden besproken. 
Bovendien initieert het Sectiebestuur elk seizoen de landelijke Regiofinale. De richtlijnen daaromtrent 
worden ook in dit document vastgelegd. 
 

Indeling van de Regio’s  
Club: Baan: 

Regio Noord-Oost:                            Team GO Enschede 
S.T.G Groningen 
Trias Leeuwarden 
S.C.T. Heerenveen 

 
Regio West:                                       A.S.C. Jaap Eden Amsterdam 

S.T.A. Alkmaar 
S.V.U. Utrecht 
I.H.C.L. Leiden 
H.V.H.W. Den Haag 
S.T.H Haarlem 
D.K.IJ.V. Den Haag 
IJ.V.Z. Zoetermeer 
IJ.A. Dordrecht 
S.V.L. Zoetermeer 
BGA  Amsterdam 
STG Koggenland Hoorn  

 
Regio Zuid (Beneluxcup gecombineerd met België en Luxemburg): 
                                                          S.T.B. Breda/Den Bosch/

  Eindhoven/Tilburg 
S.V. Zuid-Limburg Geleen  
N.S.V. Nijmegen 
 

 
Coördinatoren per Regio: 
Regio Noord-Oost: Mark Scheepstra en Kees Bergsma 
Regio West: Michel van Zuijlen 
Regio Zuid: Frans Hehewerth 
 
In principe kan men alleen in de eigen regio aan regionale wedstrijden deelnemen, waarbij de eigen 
regio wordt bepaald door het lidmaatschap van die club via welke men de KNSB shorttracklicentie 
heeft. Deelname in een andere regio is alleen toegestaan als het door duidelijk aanwijsbare redenen 
onwenselijk is om in de eigen regio deel te nemen. Deelname in andere regio’s is alleen mogelijk na 
overleg en overeenstemming tussen de betreffende regio’s. 
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Regio finale 
De landelijke regio finale wordt geïnitieerd door het Sectiebestuur en 
georganiseerd door een club. Bij voorkeur vindt de finale bij toerbeurt in één 
van de drie regio’s plaats.  
 
Deelnemers 
Per regio worden 8 meisjes, 8 jongens en 2 reserves per categorie uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze wedstrijd. De deelnemers dienen aan de regiocompetitie te hebben deelgenomen in de categorie 
pupillen 1 of pupillen 2, vallen ook binnen die leeftijdscategorie, en zijn geëindigd op de plaatsen 1 tot 
en met 8 in het klassement van de betreffende regiocompetitie voor de categorie pupillen 1/2. In totaal 
zullen maximaal 24 meisjes en maximaal 24 jongens deelnemen.  
Indien één of meerdere geplaatste rijders zich afmelden, mogen de reserverijders van dezelfde regio 
als van de afgemelde rijders worden ingezet.  
Pupillen die hebben deelgenomen aan de nationale competitie met dispensatie zijn uitgesloten voor 
deze wedstrijd.  
  
Regio’s 
De regio’s die deelnemen zijn Regio Noord/Oost, Regio West en Regio Benelux. Uit de laatste regio 
kunnen dus ook rijders deelnemen uit België en Luxemburg indien deze bij de eerste 8 zijn geëindigd 
en/of respectievelijk aan de voorwaarden van reserve voldoen.  
  
Wedstrijdprogramma 
De deelnemers rijden een 333 meter en een 500 meter. Afhankelijk van de beschikbare tijd zal er een 
superfinale over 1000m plaatsvinden. De wedstrijd zal volgens het all-final systeem plaatsvinden. De 
wedstrijdleider kan in overleg met het Sectiebestuur hiervan afwijken wanneer omstandigheden daar 
aanleiding voor geven. De plaatsing voor de eerste ronde van de eerste afstand gebeurt op basis van 
het regioklassement. Als eerste worden de nummers 1 van de verschillende regioklassementen 
geplaatst, vervolgens de nummers 2, enz. De volgorde van de verschillende regio’s wordt door loting 
bepaald door de wedstrijdleider. 
 
Aanmelding 
Zodra de laatste wedstrijd van de betreffende regiocompetitie voorafgaande aan de finale heeft 
plaatsgevonden, moet de regio de deelnemers doorgeven aan de wedstrijdleider met een kopie van 
de opgave aan het Sectiebestuur. Elke regio geeft de eerste acht meisjes en eerste acht jongens 
door, plus de vier (2 meisjes en 2 jongens) reserves.  
 
 
 

Ondertekening 
Utrecht,                             Sippy Tigchelaar 
15 augustus 2021            Voorzitter Sectiebestuur Shorttrack 
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