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In het seizoen 2023 bestaan de wedstrijden voor de Reggeborgh Marathon Inline Cup uit een Top 
divisie met daarnaast een aantal doorstroom wedstrijden (1ste divisie) speciaal  bedoeld voor  
rijders in de diverse regionale competities met de ambitie een stap hogerop te komen  alsook 
rijders waarvoor de landelijke wedstrijden in het afgelopen seizoen (2022) net een stapje te hoog 
werden ervaren. 
Inschrijving aan wedstrijden voor beide divisies staat open voor Senioren, Junioren A en Junioren B  
naar eigen inzicht. Masters kunnen deelnemen aan wedstrijden in de 1ste divisie. 
Indien beide wedstrijden op dezelfde dag plaats vinden kan aan één van boven vermelde 
competitie wedstrijden worden deelgenomen!  
        
Categorieën 
De Reggeborgh  Marathon Inline Cup kent starts voor de categorieën: 
 
Heren en Dames 

• De categorieën Heren senioren, Junioren heren A en Junioren heren B rijden gezamenlijk 
onder de naam “Heren” voor deelname aan de Topcompetitie. 

• De categorieën Dames senioren, Junioren dames A en Junioren dames B rijden gezamenlijk 
onder de naam “Dames” voor deelname aan de Topcompetitie 

• De categorieën Heren senioren, Heren Junioren A, Heren Junioren B en Heren Masters rijden 
gezamenlijk onder de naam “Heren” voor deelname aan de 1ste divisie. 

• De categorieën Dames senioren, Dames Junioren A, Dames Junioren B en Dames Masters 
rijden gezamenlijk onder de naam Dames voor deelname aan de 1ste Divisie. 

• De te rijden afstanden zijn: Top divisie Dames 30-45km 
                                                                Top divisie Heren  35-70km  
                                                                1ste divisie Dames  20-25km 
                                                                1ste divisie Heren   25-40km 

• De leider in het algemeen klassement van de Topdivisie Dames en Heren rijdt in de 
leiderstrui. 

• Voor de Topdivisie en de 1ste divisie wordt een algemeen klassement bij gehouden. 

• Elke rijder die een ronde voorsprong neemt op het peloton verdiend 5 punten extra, waarbij 
de grootste groep op dat moment in de wedstrijd aangemerkt wordt als peloton. 

• Tijdens de wedstrijd wordt er 2 keer gesprint voor extra punten. De behaalde punten in deze 
tussensprints worden met de punten van de dag uitslagen per wedstrijd samengevoegd en 
opgenomen in het algemeen klassement. 

• De wedstrijd in Nijelamer en de finale wedstrijd in Oldebroek wordt het aantal behaalde 
punten in de dag uitslag verdubbeld. 

• Voor beide divisies geldt dezelfde puntentelling in de dag uitslag. 

• De wedstrijd met het minste aantal punten wordt in mindering gebracht voor het algemeen 
klassement van de Topdivisie.  

 
 



Reggeborgh Marathon  

 Inline Cup en 3-daagse  
                                                
                                   

                               Aanvullende bepalingen 
 

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

B.nl  

 

 

Inschrijven  

• De inschrijfkosten voor de Reggeborgh Marathon Inline Cup Topdivisie bedragen 
€ 50,- en voor de 1ste divisie bedragen deze € 25,- per rijd(st)er te betalen als 
iDeal betaling bij het inschrijven voor de eerste wedstrijd. 

• De inschrijfkosten voor de Reggeborgh Inline 3-daagse bedragen € 20,- per 
rijd(st)er te voldoen als iDeal betaling bij het inschrijven voor de eerste 
wedstrijd. 

• Bij deelname aan één wedstrijd, kan er ook per wedstrijd inschrijfgeld betaald 
worden: € 10,- per wedstrijd, op dezelfde wijze per iDeal betaling te voldoen. 

• Niet licentiehouders betalen voor een dag licentie € 8,00 extra. 

• Voor de wedstrijden van de Reggeborgh Inline 3-daagse kan volstaan worden 
met één dag licentie. 

• Inschrijvingen per wedstrijd op de gebruikelijke manier via de site schaatsen.nl 
tot 2 dagen voor de wedstrijd.  

• Inschrijven ter plaatse is niet mogelijk. 

• Het is niet mogelijk om het inschrijfgeld na betaling terug te krijgen. 
 
Afmelding 
Afmelden kan tot 2 dagen van te voren  via de inschrijfbevestiging van schaatsen.nl. 
Afmelden na sluiting inschrijftermijn tot 1 uur voor aanvang wedstrijd per mail naar 
skaten@knsb.nl. Het niet afmelden voor een wedstrijd resulteert in een boete. 
 
 
 
Aanmelden (check transponders) 
Op locatie dient iedere rijder zijn/haar transponder(s) te controleren op de intekenlijst 
(en indien nodig aan te passen) of via het Scan en Go systeem te controleren. Dit kan tot 
30 minuten voor aanvang wedstrijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:skaten@knsb.nl
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KNSB Dagprijzenschema’s geldend voor de Reggeborgh Marathon InlineCup en de 3-daagse 
wedstrijden: 
Daguitslag: 
 

  
 Heren 
Topdivisie 

 Dames 
Topdivisie 

Heren  
1ste divisie 

Dames 
1ste divisie 

1 € 90 € 90 €40 €40 

2 € 75 € 75 €30 €30 

3 € 60 € 60 €25 €25 

4 € 50 € 50 €20 €20 

5 € 40 € 40 €15 €15 

6 € 40 € 40 €10 €10 

7 € 25 € 25 €10 €10 

8 € 25 € 25 €5 €5 

9 € 25 € 25 €5 €5 

10 € 20 € 20 €5 €5 

Het staat de organisator van een wedstrijd vrij om extra prijzen en premies aan de rijders toe te 
kennen. 
 
 
KNSB Klassementsprijzen Reggeborgh Marathon Inline Cup 

  
Topdivisie  
Heren   

Topdivisie  Dames 
  

1ste divisie 
Heren,dames 

1 € 200 € 200 € 80 

2 € 175 € 175 € 70 

3 € 150 € 150 €  60 

4 € 125 € 125 €  50 

5 € 110 € 110 € 45 

6 € 100 € 100 € 40 

7 € 80 €  80 € 35 

8 € 70 € 70 € 30 

9 € 60 € 60 € 25 

10 € 50 € 50 € 20 
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Uitbetaling dagprijzen en prijzen eindklassement per bank/giro naar het bij de KNSB 
ledenadministratie bekende bank/gironummer na afloop van de cup mits inschrijfgeld en eventuele 
boetes zijn voldaan. 
  
 
 
 
Puntentelling daguitslag: Alle Categorieën 
1e 30.1 
2e 27 
3e 25 
4e 23 
5e 21 
6e 19 
7e 17 
8e 15 
9e 13 
10e 11 
11e 10 
12e  9 
13e  8 
14e  7 
15e  6 
16e  5 
17e  4 
18e  3 
19e  2 
20e  1 
 
 
Puntensprints 
Bij elke wedstrijd voor de Reggeborgh Marathon Inline Cup en de 3-daagse wedstrijden zullen 2 
tussensprints gehouden worden rond 1/3 en 2/3 deel van de wedstrijd. Deze punten worden 
meegeteld met de behaalde punten uit de dag uitslag voor het algemeen klassement. 
 
1e    3 punten 
2e    2 punten 
3e    1 punten 
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Wedstrijden Reggeborgh Inline 3-daagse Heerde-Rijssen-Staphorst 
- Hiervoor wordt een apart klassement opgemaakt. De wedstrijden tellen niet mee voor de 

Reggeborgh Marathon Inline Cup. 
- Aan de 3-daagse wedstrijden kunnen alle senioren, junioren A en Junioren B deelnemen. 
- Om in aanmerking te komen voor de eindprijzen dient de finale wedstrijd in Staphorst 

gereden te worden. 
- Door de organisatie worden, naast de dagprijzen KNSB, extra prijzen beschikbaar gesteld. 
- De eindprijzen beschikbaar gesteld door de organisatie dienen persoonlijk afgehaald te 

worden na afloop van de wedstrijd in Staphorst. 
- Inschrijven via schaatsen.nl tot 2 dagen voor aanvang van de wedstrijd. 

 
 
 
Afmelding 

Afmelden kan tot 2 dagen van te voren via de inschrijvingsbevestiging van schaatsen.nl. Afmelden na 
sluiting inschrijftermijn tot 1 uur voor aanvang wedstrijd per mail naar skaten@knsb.nl.   
Het niet afmelden voor een wedstrijd resulteert in een boete van €5,00. 
 
Aanmelden (check transponders) 
Op locatie dient iedere rijder zijn/haar transponder(s) te controleren op de intekenlijst (en indien 
nodig aan te passen) of via het Scan en Go systeem te controleren. Dit kan tot 30 minuten  voor 
aanvang wedstrijd. 
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