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Informatie Zuid-Hollands Kampioenschap (ZHK) NeoSen, Sen en 

Masters seizoen 2020-2021. 
 

Inleiding 

In dit informatie bulletin vind je alle informatie over het ZHK voor: 

• Neo- / Sen 

• Masters 

 

.Zuid-Hollands Kampioenschap – NeoSen, Sen en Masters  

 

Datum Tijdstip Categorieën  Te rijden 

afstanden 

Aantal deelnemers 

Dames        Heren 

Zaterdagavond 18 december 2021   

Aanvang wedstrijd  

Ca: 20:00 uur 

D (Neo)Sen 500-1500m 12 (10+2 aanwijs)  

H NeoSen 500-1500m  12 (10+2 aanwijs) 

  H Sen 500-1500m  12 (10+2 aanwijs) 

  D Masters 500-1000m 8 (7+1 aanwijs)   

Einde wedstrijd 

Ca: 22:45 uur 

H Masters H40+ - H50 500/1500m  12 (10+2 aanwijs) 

H Masters H55+ - H75 500/1500m  12 (10+2 aanwijs)  

 

Zondagavond 19 december 2021   

Aanvang wedstrijd 

 Ca: 19:30 uur  

D (Neo)Sen 3000m minimaal 8  

H NeoSen 3000m  minimaal 8 

  H Sen 3000m  minimaal 8 

  D Masters 1500m minimaal 4  

Einde wedstrijd 

Ca: 22:00 uur 

H Masters H40+ - H50 3000m  minimaal 8 

H Masters H55+ - H75 3000m  minimaal 8 

 

Uitgangspunt voor de selectie van alle deelneem(st)ers is de ranglijst Den Haag Uithof-tijden van 

maandag 6 december 2021.  

 

De selectie van de deelneem(st)ers NeoSen t/m Masters voor het Allround kampioenschap wordt 

gebaseerd op: 

• het puntenklassement over 500 en 1500 meter (DM 500-1000) 

• de ranglijst over 1500m; (DM 1000) 

• selectie voor deelname aan het ZHK wordt uitgevoerd naar analogie van artikel 102 lid 7 van 

het nationale wedstrijdreglement.  
De selectie van de gekwalificeerde rijders wordt gebaseerd op twee verschillende ranglijsten:  
De klassering op de langste afstand (1500m)  en het punten klassement van de twee  
afstanden. (500/1500).Voor Dames masters resp. 1000m en klassement 500/1000m) 
Rijders, die behoren bij de beste 12 (c.q 8 bij Dames Masters) op beide genoemde ranglijsten 
worden rechtstreeks gekwalificeerd.  
Van de rijders die op één van de genoemde lijsten bij de 12 (c.q 8 bij Dames Masters)  besten 
behoren, is de hoogst geplaatste als eerste gekwalificeerd. Als twee rijders dezelfde positie 
innemen op de twee ranglijsten, is het puntenklassement over de twee afstanden bepalend. Als 
twee rijders dezelfde positie delen op een van de ranglijsten dan is de rijder die op de andere 

lijst een betere plaats bezet, als eerste gekwalificeerd. 


