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Kosten en prijzenschema
prijzen
marathonschaatsen Zuid-Holland
Holland
versie 9 oktober 2020

Dit betreft een overzicht van de betalingen voor deelnemers
deelnemer marathonschaatsen
schaatsen in Zuid-Holland.
Zuid
En
wat de deelnemer daarvoor krijgt,
krijgt zoals: deelname wedstrijden, (dag)prijzen, medailles en bekers.
bekers

Kosten
Baancompetitie Oomssport Marathon Cup / Oomssport Mass Start
(1) Vastrecht (baankaart) inclusief inschrijfgeld:
Senioren t/m Masters: 63 euro (of
of 32 euro bij ook vastrecht LB)
Junioren: 42 euro (of 24 euro bij ook vastrecht LB)
LB
Pupillen: 24 euro (of 19 euro bij ook vastrecht LB)
LB
- aanvraag
raag en betaling via vereniging
- geeft recht op deelname aan: de baancompetitie inclusief finalewedstrijd en het Gewestelijk
Kampioenschap (ZHK)
(2) Inschrijfgeld en daglicentie per wedstrijd:
Senioren t/m Masters: 17,50 euro
Junioren: 12,50 euro
Pupillen: 12,50 euro
- aanvraag en betaling
etaling via online inschrijven
- geeft recht op: 1x deelname aan de baancompetitie
- Baancommissie draagt licentiekosten af aan KNSB
(3) Inschrijfgeld per wedstrijd:
Senioren t/m Masters: 10,00
0 euro
Junioren: 7,50 euro
Pupillen: 7,50 euro
- aanvraag en betaling via online inschrijven
- geeft recht op: 1x deelname aan de baancompetitie
Opmerkingen
Gewestelijk Kampioenschap (ZHK):
(ZHK)
- alle deelnemers die lid zijn van een vereniging die zich heeft aangesloten bij de KNSB en in
het gewest Zuid-Holland
Holland hun vestigingsplaats heeft kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Een
licentie is verplicht. In uitzonderlijke gevallen geldt een selectiecriterium. Het Gewestelijk
Kampioenschap
enschap is open voor landelijke rijders.
Landelijke rijders
- marathonrijders
arathonrijders die deelnemen aan de landelijke competitie,, de KPN Marathon Cup,
Cup vragen
geen vastrecht aan (nemen immers niet deel aan de baancompetitie).
Regiocompetitie 6-Banen
Banen toernooi *
Zie reglement van de Regio West Competitie, te vinden op de website: https://www.knsb-nhu.nl.
https://www.knsb
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* indien
ndien deelnemer een beennummer toegewezen heeft gekregen van GTC Marathon.
Marathon Dit gebeurt
elk seizoen opnieuw.
inschrijfgeld
(4) Vastrecht (baankaart) inclusief inschrijfgeld:
Senioren t/m Masters: 63 euro (of
of 32 euro bij ook vastrecht LB)) + 25 euro inschrijfgeld
Junioren: 42 euro (of 24 euro bij ook vastrecht LB)
LB + 25 euro inschrijfgeld
- aanvraag en betaling vastrecht via vereniging
- betaling inschrijfgeld 25 euro via Schaatsen.nl (6-Banentoernooi - Haagse rijders)
rijders
- geeft recht op: deelname aan Regio West competitie
c
(6-Banen toernooi) inclusief finalewedstrijd,
finale
de baancompetitie inclusief finalewedstrijd en het Gewestelijk Kampioenschap (ZHK)
Banen toernooi op thuisbaan (ijsbaan in eigen gewest)
(5) gastrijder 6-Banen
Senioren t/m Masters: 15,00
,00 euro
- aanvraag en betaling via online inschrijven
Transponder
(6)) huur transponder (per wedstrijd)
Huur: 5,00 euro
- betaling ter plaatse bij inschrijfbureau
nschrijfbureau (kas gepast)
- bankpas, rijbewijs of ID-kaart bij inschrijfbureau
i
afgeven als borg
Beennummer
(7)) borg beennummer (per wedstrijd of seizoen)
seizoen
Borg: 5,00 euro
nschrijfbureau (kas gepast)
- betaling ter plaatse bij inschrijfbureau

Prijzen
Baancompetitie
e Oomssport Marathon Cup / Oomssport Mass Start
Oomssport Marathon Cup
Startgroep 1 en 2 en 3
punten ongeacht categorie: daguitslag 15 t/m 1, elke geklasseerde deelnemer : 1, winnaar: 0,1
dagprijzen: 1 t/m 5 eindklassement, alle categorieën, tegoedbonnen gesponsord
gesponsord door Oomssport:
waarde 10,00, 7,50, 5,00, 2,50, 2,50 euro
medailles: geen
sprintpremie: punten:: geen; prijs gesponsord door Van Koppen Arbeidsrecht
bekers: eindprijzen (bekers) gesponsord door Oomssport: 1 t/m 5 eindklassement, alle categorieën
Junioren B
Deze
eze categorie neemt op aanvraag bij de GTC Marathon volwaardig deel aan de competitie en
daarvoor geldt bovengenoemd prijzenschema
Oomssport Mass start
Junioren C en B
punten: 25 puntenschema en sprint 5, 3, 1 punten
dagprijzen: 1 t/m 5 eindklassement, alle categorieën, tegoedbonnen gesponsord door Oomssport:
waarde 10,00, 7,50, 5,00, 2,50, 2,50 euro
medailles: geen
sprintpremie: punten: 5, 3, 1;; prijs gesponsord door Van Koppen Arbeidsrecht
bekers: eindprijzen (bekers) gesponsord door Oomssport: 1 t/m 5 eindklassement, alle categorieën
Marathonschaatsen Zuid-Holland wordt mede mogelijk gemaakt door:

2

KNSB Gewest Zuid-Holland
Zuid
GTC Marathon | reglement |seizoen
|
2020-2021

Pupillen CDEF en AB
punten: 25 puntenschema en sprint 5, 3, 1 punten
dagprijzen: geen
medailles: geen
bekers: eindprijzen (bekers) gesponsord door Oomssport: 1 t/m 5 eindklassement, alle categorieën
Gewestelijk Kampioenschap (ZHK)
punten: daguitslag
dagprijzen: geen
sprintpremie: nvt
bekers: geen
medailles (Baancommissie):: 1 t/m 3 per categorie:
categorie
• Meisjes Pupillen,, deelnemende categorieën:
cat
Pupillen F t/m A [medailles:
medailles: DPB*/DPA]
• Jongens Pupillen, deelnemende categorieën: Pupillen F t/m A [medailles: HPB*/HPA]
HPB
• Meisjes Junioren, deelnemende categorieën: Junioren C en B [medailles: DC/DB]
• Jongens Junioren, deelnemende categorieën: Junioren C en B [medailles: HC/HB]
• Dames, deelnemende categorieën: Junioren A, Dames en Dames Masters 40+ [medailles:
DA/D40]
medailles: HA]
• Heren, deelnemende categorieën: Junioren A en Heren Senioren [medailles:
• Masters,, deelnemende categorieën: Masters 40+ [medailles: H40]
* mocht een Pupil F t/m C 1e, 2e, of 3e worden, dan ontvangt hij/zij de medaille met opdruk HPB/DPB.
Open Westlands Kampioenschap
Het Open Westlands Kampioenschap maakt geen onderdeel uit van de baancompetitie.
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