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DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. S. 1. Toepasselijke reglementen 
 
1. Voor alle in België georganiseerde snelschaatswedstrijden (uitgezonderd wedstrijden 

die rechtstreeks onder de bevoegdheid van CEC of CIC vallen zoals 
Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en landenkampen) zijn de 
reglementen van BFRS (algemeen sportreglement en reglement snelschaatsen) van 
kracht. 

 Voor aangelegenheden die niet in die reglementen zijn bepaald, kan men zich 
beroepen op het geldende CEC-reglement. In het geval dat het CEC-reglement 
geen oplossing biedt, mag het geldende CIC-reglement worden gebruikt. 

 
2. Om een afwijking van de BFRS-reglementen te mogen toepassen moet de 

wedstrijdorganisator uiterlijk 60 dagen voor de organisatie een gemotiveerde 
aanvraag indienen bij de voor de wedstrijd bevoegde technische directeur of bij het 
nationaal snelschaatscomité als dit comité voor de wedstrijd bevoegd is. 
Is de technische directeur of het snelschaatscomité zelf de wedstrijdorganisator, 
moet de gemotiveerde aanvraag tot afwijking worden ingediend bij de bevoegde 
beheerraad. 

 De beslissing van de technische directeur, het snelschaatscomité of de beheerraad 
wordt uiterlijk 21 dagen vóór de wedstrijd schriftelijk aan de organisator meegedeeld. 

 Als de afwijking is toegestaan, moet de organisator ze uitdrukkelijk vermelden in de 
uitnodiging en wordt ze vanaf dan bindend voor alle betrokken partijen. 

 Afwijkingen van de BFRS-reglementen zijn automatisch toegestaan voor: 
 - snelheidswedstrijden, 
 - ploegkoersen. 
 Voor aangelegenheden die niet in de BFRS-reglementen zijn bepaald, mag de 

wedstrijdorganisator eigen reglementen opstellen. Op voorwaarde dat die eigen 
reglementen uitdrukkelijk in de uitnodiging zijn vermeld, zijn ze bindend voor alle 
betrokken partijen. 

 
Art. S. 2. Recht op deelneming 
 
1. Iedere sportbeoefenaar mag aan alle Belgische competitiewedstrijden deelnemen 

als hij of zij 
- als houder van een competitielicentie is ingeschreven bij een van de landelijk 

georganiseerde bonden (houders van een recreatielicentie mogen tijdens maximaal 
3 dagen deelnemen aan competitiewedstrijden, uitgezonderd de Belgische 
kampioenschappen piste, weg en Lange Afstand), 

- in orde is met die bond, 
- de toelating heeft van de club waarbij hij of zij is aangesloten, 
- via zijn/haar club een startkaart en rugnummers voor het lopende sportjaar aan de 

Vlaamse of Franstalige vleugel ( waarbij men is aangesloten) heeft gevraagd; 
- voldoet aan de eventueel bijzondere voorwaarden die voor het deelnemen aan de 

wedstrijd zijn voorgeschreven. 
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2. Aan de Belgische kampioenschappen piste en weg kunnen alleen de 
sportbeoefenaars deelnemen die: 
- voldoen aan de voorwaarden opgesomd in artikel S2/1, 
- behoren tot de categorieën miniemen, pupillen, cadetten, scholieren, juniores  
  en seniores voor wat BK piste en weg betreft, 
- conform de onderrichtingen opgesomd in artikel S8 zijn ingeschreven, 

    - de Belgische nationaliteit bezitten of, voor personen die jonger zijn dan 18 jaar en  
   minimaal 1 jaar in België wonen, houder zijn van een identiteitskaart van  
   vreemdeling. 
 
3. Aan het Belgische kampioenschap lange afstand kunnen alleen de   
    sportbeoefenaars deelnemen die: 
    - behoren tot de categorieën, cadetten, scholieren, juniores en seniores; 
    - het Belgisch kampioenschap Lange afstand wordt betwist in een open vorm  
       d.w.z. een kampioenschap waaraan zowel Belgen als niet-Belgen, in orde  
       met hun federatie, kunnen deelnemen. 

       
 
Art. S. 3. Indeling van de categorieën 
 
1. De renners(sters) worden ingedeeld in categorieën volgens hun geslacht en leeftijd: 
 - Miniemen   6, 7 of 8 jaar oud op 1 januari van het sportjaar 
 - Pupillen   9 of 10 jaar oud op 1 januari van het sportjaar 
 - Cadetten   11 of 12 jaar oud op 1 januari van het sportjaar 
 - Scholieren   13 of 14 jaar oud op 1 januari van het sportjaar 
 - Juniores   15 of 16 jaar oud op 1 januari van het sportjaar 
 - Seniores   17 of ouder op 1 januari van het sportjaar 
 - Liefhebbers 15 jaar of ouder op 1 januari van het sportjaar 

Vanaf 15 jaar kan bij het aanvragen van een startkaart en rugnummers worden 
gekozen tussen: 
- de klassieke competitierichting (juniors en seniors) 
- een minder veeleisende beoefening van de snelschaatssport (liefhebbers) 
waarvoor echter het deelnemen aan de Belgische kampioenschappen piste en weg 
niet mogelijk is. NSC heeft voor deze categorie alternatieve Belgische 
kampioenschappen gecreëerd (art. S17). Ook mogen liefhebbers deelnemen aan 
het Open Belgisch kampioenschap Lange Afstand. 

 
2. Sportbeoefenaars die behoren tot de categorieën juniors of seniores, kunnen in de 

loop van het sportjaar een gemotiveerde aanvraag indienen bij NSC om naar de 
categorie liefhebbers over te gaan. 
Sportbeoefenaars die behoren tot de categorie liefhebbers kunnen in de loop van 
het sportjaar op eigen initiatief overgaan naar de categorie juniores als hun leeftijd 
overeenstemt met de leeftijd bepaald voor juniores, of naar de categorie seniores. 
Sportbeoefenaars kunnen in de loop van het sportjaar niet opnieuw overgaan naar 
een categorie waarin ze vroeger in hetzelfde sportjaar al waren ingedeeld. 

 
3. Als renners(sters) aan een in België betwiste internationale, nationale, gewestelijke 

of provinciale wedstrijd deelnemen in een categorie waarvan de ouderdomsbepaling 
hoger is dan hun leeftijd, worden zij automatisch en definitief beschouwd tot die 
hogere categorie te behoren. 
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 Dit geldt niet voor wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en 
officiële selecties door BFRS, VRB en FBFP. 
Renners(sters) die door hun landelijk georganiseerde bond voor het betrokken 
sportjaar zijn aangeduid als elite, mogen bovendien op vraag van hun bond aan een 
beperkt aantal wedstrijden in een hogere categorie deelnemen zonder dat dit invloed 
heeft op hun normale categorie-indeling. Deze bepaling is niet van kracht voor 
wedstrijden die behoren tot Belgische kampioenschappen piste, weg en Lange 
Afstand. 
Atleten uit de categorie liefhebbers mogen, afhankelijk van hun leeftijd, deelnemen 
aan de wedstrijden voor juniores, respectievelijk seniores, als het 
wedstrijdprogramma (uitgezonderd Belgische kampioenschappen piste en weg) niet 
in wedstrijden voor hun categorie voorziet. 

 
4. Ingeval een kampioenschap niet op de vastgestelde datum kan doorgaan, blijven de 

renners hun recht op deelneming behouden in de categorie waartoe zij op die 
oorspronkelijke datum behoorden. 

 
Art. S. 4. Uitrusting van de renners en rugnummers 
 
1. Tijdens alle in België georganiseerde snelschaatswedstrijden kunnen de 

deelnemers, ongeacht de categorie waartoe ze behoren, vrij kiezen tussen het 
gebruik van skeelers of klassieke rolschaatsen. Hierop kan alleen een uitzondering 
bestaan als de wedstrijdorganisator op basis van artikel S1/2 een afwijking van de 
BFRS-reglementen mag toepassen. 

 
2. De renners rijden in hun clubkleuren of met verplichte of toegelaten truien. 
 Op kampioenschappen worden geen nationale, Europese of wereldtruien gedragen. 
 
3. Titelvoerende Belgische algemeen kampioenen mogen, ongeacht de discipline of de 

locatie (weg of piste) van de wedstrijd, het teken van hun titel tijdens wedstrijden in 
België dragen, tenzij zij zijn overgegaan naar een hogere categorie of tijdens die 
wedstrijden een leiders-, ploeg- of clubtrui moeten dragen. 

 
4. Belgen die houder zijn van een Europese of een Wereldkampioenentrui mogen die 

trui op wedstrijden in België dragen ongeacht de discipline of de locatie van de 
wedstrijd tenzij ze tijdens die wedstrijden een leiders-, ploeg- of clubtrui moeten 
dragen. 

 
5. Als in de wedstrijden een leiderstrui wordt toegekend, krijgt die trui voorrang op alle 

andere. 
 
6. De beide rugnummers moeten worden gedragen en bevestigd op de wijze, bepaald 

door de koersleiding. 
 Als een renner(ster) zijn eigen nummer(s) niet bij heeft, kan hij of zij nummers huren 

bij de koersrechter-rondenteller. Een huurgeld is verschuldigd. De koersleider zal de 
huur melden op het wedstrijdblad, de huur innen en de huur overschrijven op de 
rekening van de betrokken regionale bond. De renner(ster) zal na de wedstrijd de 
nummers inleveren bij de koersrechter-rondenteller. Bij verzuim zal, via de club, een 
boete worden opgelegd. 

 Houders van een recreatielicentie mogen aan competitiewedstrijden, uitgezonderd 
Belgische kampioenschappen piste en weg, deelnemen tijdens maximaal 3 dagen. 
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Rugnummers en startkaarten worden hen toegekend via een aanvraag ervan door 
hun club aan VRB voor de Vlaamse clubs en FBFP voor de Franstalige clubs. 

 
7. Tijdens elke snelschaatswedstrijd en officiële training zijn de deelnemers verplicht 

een integrale helm te dragen. Die moet aan het hoofd zijn aangepast en worden 
toegeriemd. De valhelm moet tijdens de hele wedstrijd worden gedragen; zonder 
valhelm mag er niet worden gestart. 

 Het dragen van polsbeschermers wordt officieel toegestaan in de categorieën 
miniemen, pupillen, cadetten en liefhebbers. 

 
8. De koersleider kan de start weigeren aan renners in ongepaste kledij. 
 
Art. S. 5. Afmetingen van pistes en omlopen 
 
1. De afstanden worden gemeten op 30 cm afstand van de binnenste boord. 
 
2. De afmetingen van een snelschaatsbaan, waarop een Belgisch pistekampioenschap 

wordt betwist, moeten voldoen aan de Europese normen: 
 breedte: min. 5 m, 
 lengte: platte banen:    min. 125 m en max. 400 m, 
  met verhoogde bochten: min. 125 m en max. 250 m. 
 Voor gewestelijke of provinciale kampioenschappen zijn de afmetingen: 
 breedte: min. 5 m, lengte: min. 60 m en max. 450 m. 
 
3. De afmetingen van een wegomloop waarop een Belgisch kampioenschap weg of 

ander wegkampioenschap (uitgezonderd het Belgisch kampioenschap Lange 
Afstand) worden betwist, zijn: 

 breedte: min. 5 m, lengte: min. 250 m en max. 1000 m. 
 De aankomst moet ten minste 50 m na de laatste bocht liggen. 
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DEEL II. BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
Art. S. 6. Betwisting van een kampioenschap 
 
1. Er wordt geen Belgische kampioenstitel in betwisting gesteld in de discipline waarin 

minder dan 3 deelnemers effectief willen starten. Aangezien de titel bij het Belgisch 
kampioenschap voor liefhebbers op basis van een eindklassement wordt toegekend, 
moeten er minimum 3 deelnemers in het eindklassement staan om de titel te kunnen 
toekennen. 

2. Voor provinciale en gewestelijke kampioenschappen zijn 2 deelnemers voldoende. 
3. Tijdens de Belgische kampioenschappen piste en weg mogen wedstrijden voor 

verschillende categorieën en/of sexes samengevoegd als het aantal ingeschreven 
deelne(e)m(st)ers voor een wedstrijd te klein is om het publiek een aanvaardbaar 
vertoon te bieden. De beslissing daartoe moet door de wedstrijdleiding én NSC 
samen worden genomen. 

 
Art. S. 7. Afstanden Belgische kampioenschappen 
 
1. Dames piste en weg 
categorie Piste 1 Piste 2 Piste 3 Weg1 Weg2 
miniemen 750 m 1500 m    
pupillen 1000 m 2000 m    
cadetten 300 m 3.000 m  500 m 1.500 m 
scholieren 300 m 1.000 m 3.000 m punten 500 m 5.000 m 
juniores 300 m 1.000 m 5.000 m punten 500 m 10.000 m afvalling 
seniores 300 m 1.000 m 5.000 m punten 500 m 10.000 m afvalling 

 
 

2. Heren piste en weg 
categorie Piste 1 Piste 2 Piste 3 Weg1 Weg2 
miniemen 750 m 1500 m    
pupillen 1000 m  2000 m     
cadetten 300 m 4.000 m  500 m 2.000 m 
scholieren 300 m 1.000 m 3.000 m punten 500 m 5.000 m 
juniores 300 m 1.000 m 5.000 m punten 500 m 10.000 m afvalling
seniores 300 m 1000 m 5.000 m punten 500 m 10.000 m afvalling
 
Ploegkoers op de weg seniores/ juniores / scholieren heren 10.000 m. 
 
3. BK Lange Afstand 
 
categorie  
Cadetten en scholieren meisjes en jongens 10.548 m 
Juniores en seniores dames  42.195 m 
Juniores en seniors heren  42.195 m 
 
4. BK liefhebbers 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m 10.000 m (elke afstand tweemaal) 

Ploegkoers op de weg seniores / juniores/ scholieren dames  10.000 m. 
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Art. S. 8. Inschrijving Belgische kampioenschappen 
 
1. De inschrijvingen voor Belgische kampioenschappen piste en weg gebeuren ter 

plaatse door het afgeven van de startkaart en het voorleggen van het bewijs van 
betaling van de waarborg aan NSC. 

 De waarborg moet worden gestort op de rekening van NSC. 
 NSC zal elk jaar de waarborgsom bepalen en het bedrag en de uiterste betaaldatum 

ervan ten laatste in maart aan de clubs meedelen. 
 Bij te late betaling van de waarborg of van het bij de afrekening nog verschuldigd 

bedrag wordt een boete opgelegd. 
 
2. Renners die lid zijn van een club die niet voldoet aan artikel S.8/1, kunnen onder de 

volgende voorwaarden toch deelnemen: 
 - ter plaatse betalen van de waarborg 
 - betalen van een dubbel inschrijvingsgeld. 
 
3. De inschrijving voor het Belgisch kampioenschap Lange afstand gebeurt ter plaatse 

door het afgeven van de startkaart. 
 Het NSC zal de betrokken clubs het te betalen bedrag, afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen, en de uiterste datum voor betaling ervan meedelen. 
 Bij te late betaling wordt een boete opgelegd (analoog aan artikel S.8/1). 
 
4. Voor de Belgische kampioenschappen voor liefhebbers is er geen speciale 

inschrijvingsprocedure, m.a.w. de inschrijving gebeurt zoals op andere wedstrijden. 
 
Art. S. 9. Prijzen Belgische kampioenschappen 
 
1. Tijdens Belgische kampioenschappen piste en weg mogen geen prijzen en premies 

worden uitgereikt. 
 Voor het Belgisch kampioenschap Lange Afstand en het Belgisch kampioenschap 

voor liefhebbers is het uitreiken van prijzen en premies wel toegelaten. 
 
2. Het NSC zal aan de algemeen kampioen van elke categorie (artikel S15) een badge 

of een bandje overhandigen. De overhandiging daarvan heeft plaats na de laatste 
wedstrijd. 

 
3. Het NSC kent per discipline aan de 3 eerst geklasseerden van elke categorie een 

vergulde, een verzilverde en een bronzen medaille toe. Voor het Belgisch 
kampioenschap liefhebbers worden de medailles uitgereikt op basis van het 
eindklassement. 

 
4. De badges/bandjes en medailles worden tijdens de kampioenschappen op een 

podium met het nodige ceremonieel uitgereikt. 
 
5. De kosten van badges/bandjes en medailles worden betaald door NSC en verwerkt 

in de eindafrekening van de Belgische kampioenschappen. 
 
6. De te huldigen atleten moeten zich in clubuitrusting aanbieden voor de ontvangst 

van de medaille/badge/bandje. Wie zich niet in de vereiste uitrusting aanbiedt, krijgt 
geen medaille/badge/bandje en loopt een schorsing op van 5 wedstrijden in België 
met uitzondering van deelneming aan Europese en/of Wereldkampioenschappen. 
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Art. S. 10. Organisatie Belgische kampioenschappen piste/weg 
 
1. De Belgische kampioenschappen worden door het NSC op basis van een beurtrol 

toegewezen. Vanaf het jaar 2007 is er een aparte beurtrol voor de piste en de weg.  
 
2. Op de beurtrol kunnen alleen clubs worden geplaatst die in het vorige sportjaar met 

ten minste 2 renners hebben deelgenomen aan de Belgische kampioenschappen 
en ten minste 1 officiële wedstrijd hebben georganiseerd. 

 
3. De beurtrol wordt door het NSC zorgvuldig bijgehouden. 
 
4. Het NSC zendt de beurtrol ieder jaar naar de Secretaris-Generaal van BFRS en 

naar de snelschaatsclubs. 
 
5. De aparte basisbeurtrol is door het NSC in haar vergadering van 08.02.2006 

samengesteld. 
 
6. Nieuwe clubs worden achteraan de beurtrol bijgevoegd op voorwaarde dat artikel 

S10/2 is vervuld. 
 
7. Clubs die, omdat zij de voorwaarden niet meer vervulden, uit de beurtrol worden 

geschrapt en er later opnieuw worden aan toegevoegd, worden achteraan de 
beurtrol geplaatst. Dit geldt eveneens voor clubs die een kampioenschap afzeggen. 

 
8. Elke wijziging aan de beurtrol moet het voorwerp van een beslissing van het NSC 

uitmaken en moet duidelijk in het verslag van de vergadering worden vermeld. 
 
9. De kampioenschappen worden betwist op 1 weekend: 
 1 dag op de baan en 1 dag op de weg. 
 
10. De competitie mag niet aanvangen voor 10 uur s' morgens. 
 
11. De Belgische kampioenschappen hebben plaats op het eerste of tweede weekend 

van juli. 
 
12. Een Belgisch kampioenschap dat op de dag van de organisatie volgens de 

koersleider wegens de heersende omstandigheden niet kan plaatshebben, kan 
worden uitgesteld tot een latere datum. 

 
13. Officiële mededelingen moeten zowel in het Nederlands als in het Frans worden 

gedaan. 
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Art. S. 11. Toewijzing Belgische kampioenschappen piste/weg 
 
1. Ieder jaar in de maand september wijst het NSC volgens de beurtrol (zie artikel S10) 

de verschillende Belgische kampioenschappen toe. 
 
2. Clubs die door de beurtrol een Belgisch kampioenschap toegewezen krijgen, moeten 

vóór 30 oktober hun aanvaarding of weigering aan het NSC bekend maken. 
 
3. De omlopen die door de clubs voor het betwisten van Belgische kampioenschappen 

op de weg worden voorgesteld, moeten door een keuringscommissie (zie artikel 
S13) vóór 31 maart worden gekeurd. Er moet geen keuring plaatshebben voor 
snelschaatsbanen die door het NSC werden erkend. 

 De organisatietaks moet door de club na de keuring en vóór 31 maart van het jaar 
van de organisatie worden overgeschreven op de rekening van NSC. 

 Het kampioenschap wordt definitief aan de club toegewezen nadat de 
organisatietaks is betaald. 

 
4. Niet-antwoorden vóór de gestelde datum wordt beschouwd als niet-aanvaarding. 
 
5. De kampioenschappen die niet werden aanvaard of waarvoor geen antwoord 

binnenkwam, worden aan de volgende club op de beurtrol toegewezen. Daarna volgt 
dan dezelfde regeling als vermeld in artikel S11/2 en S11/3. 

 Clubs die worden aangeschreven omwille van niet-aanvaarde, niet-beantwoorde of 
niet-toegewezen BK-organisaties, behouden hun plaats op de beurtrol voor het 
volgende jaar. 

 
6. Wanneer de beurtrol is uitgeput en geen organisator werd gevonden, organiseert het 

NSC het kampioenschap zelf. 
 
7. Tussen aangeduide clubs is een omwisseling van een te organiseren 

kampioenschap toegelaten. De omwisseling moet worden bekend gemaakt vóór 
1 maart van het jaar van het kampioenschap. 

 
Art. S. 12. Afzegging organisatie Belgisch kampioenschap piste/weg 
 
1. De club die de organisatie van een Belgisch kampioenschap aanvaardt, moet vóór 

31 maart de organisatietaks betalen. Bij verzuim wordt het recht tot organiseren 
verbeurd verklaard en wordt door het NSC dadelijk de volgende club op de beurtrol 
aangeschreven. 

 
2. Wanneer een club die een Belgisch kampioenschap kreeg toegewezen, meer dan 3 

maanden vóór de vooropgestelde datum van het kampioenschap afzegt, verliest zij 
de helft van de door haar betaalde organisatietaks. 

 Gebeurt de afzegging minder dan 3 maanden vóór de vooropgestelde datum van het 
kampioenschap, verliest zij de door haar betaalde organisatietaks. 

 Dit geldt niet in geval van heirkracht. Het NSC zal voor elk geval apart uitmaken of er 
al dan niet heirkracht is. 
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Art. S. 13. Keuring van pistes en omlopen 
 
1. De keuringscommissie, samengesteld uit 1 lid van het NSC en 1 lid van de Nationale 

Koersrechterscommissie (NKRC), moet de respectievelijke omlopen keuren zoals 
bepaald in artikel S11/3. 

 
2. De keuringscommissie heeft het recht de omloop ongeschikt te verklaren of 

wijzigingen of aanpassingen te doen aanbrengen. 
 
3. De keuringscommissie moet maatregelen opleggen om de wedstrijden zo veilig 

mogelijk te laten verlopen. Die veiligheidsmaatregelen moeten in het 
keuringscontract worden vermeld en moeten door de medecontractant worden 
uitgevoerd. 

 
4. Na de keuring van de omloop wordt door de keuringscommissie een 

keuringscontract opgemaakt en ondertekend. Dit contract moet door de 
organiserende club (of ander orgaan) als medecontractant worden ondertekend. 

 
5. Tegen een officieel goedgekeurde omloop kunnen door de clubs geen bezwaren 

worden ingediend. 
 
6. Pistekampioenschappen worden alleen op erkende snelschaatsbanen betwist. 

Jaarlijks wordt door het NSC een lijst van erkende snelschaatsbanen opgesteld. 
 
7. Wijzigingen aan een gekeurde omloop moeten aan het NSC worden meegedeeld. 
 
Art. S. 14. Indeling Belgische kampioenschappen piste/weg 
 

1. De eerste dag op de baan: 
 

miniemen meisjes:            750 m    en   1500 m  
miniemen jongens:            750 m    en   1500 m 
pupillen meisjes:               1000 m   en  2000 m 
pupillen jongens:               1000 m   en  2000 m 
cadetten meisjes: 300 m tijdrijden   en   3.000 m 
cadetten jongens: 300 m tijdrijden   en    4.000 m 
scholieren meisjes: 300 m tijdrijden -  1.000 m  en  3.000 m punten 
scholieren jongens: 300 m tijdrijden -  1.000 m  en 3.000 m punten 
juniores dames:                300 m tijdrijden -  1.000 m en  5.000 m punten 
juniores heren 300 m tijdrijden -  1.000 m en  5.000 m punten 
seniores dames 300 m tijdrijden -  1.000 m en  5.000 m punten 
seniores heren 300 m tijdrijden -  1.000 m en  5.000 m punten 
 

2. De tweede dag op de weg: 
 

cadetten meisjes: 500 m sprint  -   1.500 m 
cadetten jongens: 500 m sprint  -   2.000 m 
scholieren meisjes: 500 m sprint  -  5.000 m 
scholieren jongens: 500 m sprint  -  5.000 m 
juniores dames:                500 m sprint  -  10.000 m afvalling 
juniores heren 500 m sprint  -  10.000 m afvalling 
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seniores dames 500 m sprint  -  10.000 m afvalling 
seniores heren 500 m sprint  -  10.000 m afvalling 

 
Ploegkoers seniores/ juniores/scholieren dames  10.000 m 
Ploegkoers seniores/ juniores/ scholieren heren   10.000 m 
 
Art. S. 15. Algemeen Belgisch kampioen 
  
1. De titel van Belgisch algemeen kampioen wordt toegekend aan de renner(ster) die 

op de Belgische piste- en wegkampioenschappen de beste resultaten heeft 
behaald. 

 
2. De titel ‘Algemeen kampioen van België wordt voor iedere betrokken categorie 

toegekend aan de renner(ster) die bij de optelling van de plaatspunten het kleinste 
totaal behaalt. Niet-deelneming aan een discipline betekent het aantal deelnemers 
+ 1 als plaatspunten. 
Bij gelijkheid van punten is het aantal overwinningen doorslaggevend en 
vervolgens de aankomstorde in de laatste wedstrijd die de betrokken categorie op 
het kampioenschap betwistte. 
Alle wedstrijddisciplines komen in aanmerking, uitgezonderd de wedstrijden die tot 
het kampioenschap Lange Afstand behoren en het kampioenschap ploegkoers. 

 
Art. S. 16. Open Belgisch kampioenschap Lange afstand 
 
1. Het Belgisch kampioenschap Lange afstand wordt betwist in een open vorm d.w.z. 

een kampioenschap waaraan zowel Belgen als niet - Belgen, in orde met hun 
federatie, kunnen deelnemen. 

 
2. Het Belgisch kampioenschap Lange afstand wordt betwist over een afstand van 
 -  42.195  m voor de categorieën juniores, seniores en liefhebbers heren, 
 -  42.195  m voor de categorieën juniores, seniores en liefhebbers dames, 
 -  10.548  m voor de categorieën cadetten + scholieren jongens + meisjes. 
 
3. Het Belgisch kampioenschap Lange afstand heeft, behoudens heirkracht, voor alle 

betrokken categorieën op 1 dag plaats. 
 De datum wordt door de organisator aan het NSC voorgesteld.  
     Het NSC moet oordelen over de opportuniteit van de voorgestelde datum. 
4. De winnaar krijgt, ongeacht zijn/haar nationaliteit, de titel van Belgisch kampioen 

Lange Afstand gedurende maximaal 1 jaar vanaf de datum van de organisatie tot de 
dag vóór de organisatie van een volgend Belgisch kampioenschap Lange Afstand. 

 
5. Aan de 3 eerst geklasseerden bij de juniores, seniores en liefhebbers heren, bij de 

juniores, seniores en liefhebbers dames, bij de cadetten + scholieren jongens en bij 
de cadetten + scholieren meisjes wordt op een podium en met het nodige 
ceremonieel een vergulde, verzilverde en bronzen medaille overhandigd. 

 
6. Het Belgisch kampioenschap Lange afstand wordt via een beurtrol toegewezen.  
 



12 

7. Als het Belgisch kampioenschap Lange afstand op een omloop wordt betwist, moet 
de af te leggen afstand per ronde min. 500 m bedragen en mogen de deelnemende 
atleten per ronde slechts eenmaal langs hetzelfde punt komen. 

 Het kampioenschap kan ook in de vorm van een wedstrijd "heen en terug" of "punt 
naar punt" worden betwist. 

 De omloop moet de veiligheid van de deelnemers waarborgen en moet derhalve 
overal minimaal 3 m en over 90% van de omloop minimaal 5 m breed zijn. In de 
aankomstzone moet de laatste 100 m minimaal 5 m breed zijn. 

 
Art. S. 17. Belgisch kampioenschap voor liefhebbers 
 
1. Het Belgisch kampioenschap voor liefhebbers wordt betwist op 4 verschillende 

dagen (telkens 2 wedstrijden per dag). De datums daarvoor mogen vrij worden 
voorgesteld door de clubs die zich voor de organisatie van een of meer 
wedstrijddagen kandidaat stellen. 

 
2. De wedstrijden mogen samen met andere wedstrijden (uitgezonderd andere 

Belgische kampioenschappen) worden georganiseerd, m.a.w. als onderdeel van een 
ruimer wedstrijdprogramma. Ze mogen ook als een volledig aparte manifestatie 
worden georganiseerd. In elk geval zal per wedstrijddag slechts éénmaal 
organisatietaks verschuldigd zijn. 

 
3. De kandidaturen voor de organisatie van een wedstrijddag van het Belgisch 

kampioenschap voor liefhebbers moeten uiterlijk op 15 december van het jaar voor 
het kampioenschap aan NSC worden bezorgd. De datum van de organisatie moet 
uiterlijk op 15 januari aan NSC worden meegedeeld. 

 
4. De materiële organisatiekosten ((EHBO, video, secretariaat, geluidsinstallatie, 

eventueel nadars, verlichting, ...) en de koersrechtersvergoedingen zijn ten laste van 
de organiserende club. 

 
5. De te betwisten wedstrijden (allen in lijn en naar keuze op piste of weg) zijn zowel 

voor dames als voor heren: 
 1e dag: 1000 + 10.000 m          
 2e dag: 3.000 + 5.000 m 
 3e dag: idem als 1e dag 
 4e dag: idem als 2e dag 
 
6. De titel van kampioen(e) wordt na de laatste wedstrijd toegekend op basis van een 

algemeen klassement waarbij alleen de zes beste resultaten worden opgeteld (geen 
deelneming = 50 plaatspunten per wedstrijd). Bij gelijkheid van punten is het aantal 
overwinningen doorslaggevend, vervolgens het resultaat van de laatst verreden 
wedstrijd. 
Aangezien de titel op basis van een eindklassement wordt toegekend, worden alle 
wedstrijden betwist zelfs al bedraagt het aantal deelnemers minder dan 3. 

 
7. De kampioen bij de heren en de kampioene bij de dames krijgen een kampioenentrui 

en een goudkleurige medaille, de andere podiumlaureaten krijgen  respectievelijk 
een zilver- en bronskleurige medaille. Truien en medailles worden betaald door NSC 
en verrekend in de eindafrekening van de Belgische kampioenschappen.  De 
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organiserende clubs mogen per wedstrijddag premies en andere beloningen 
uitreiken. 

 
8. Om te kunnen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap liefhebbers is geen 

inschrijvingsgeld verschuldigd. 
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DEEL III. ORGANISATORISCHE BEPALINGEN 
 
Art. S. 18. Internationale organisaties 
 
1. De artikels A2, A3, A5, A6 en A8 van het algemeen sportreglement van BFRS van 

toepassing. 
 
2. De landelijk georganiseerde bond moet de organisatie melden aan de 

Secretaris-Generaal van BFRS. 
 
3. De Secretaris-Generaal van BFRS moet volgens de internationale voorschriften de 

toelating tot organiseren aan CEC vragen. 
 
4. De uitslagen van internationale wedstrijden moeten door de organiserende club ook 

aan de Secretaris-Generaal van BFRS worden gezonden (e-mail, website), met de 
opgave van het aantal buitenlandse en Belgische clubs die hebben deelgenomen. 

 Verder moet artikel S28 worden toegepast. 
 
5. Internationale wedstrijden mogen niet worden betwist op een weg, die met het oog 

op het vormen van een omloop, door de organisatoren kunstmatig verdeeld wordt, 
tenzij die weg over de volledige lengte 10 m breed is. 

 
Art. S. 19. Andere organisaties 
 
1. De artikels A3, A5, A6, A8 van het algemeen sportreglement van BFRS zijn van 

toepassing. 
 
2. Op eenzelfde dag mogen 2 wedstrijden worden georganiseerd op voorwaarde dat 

een overeenkomst wordt opgesteld om onderlinge naijver te vermijden. 
 
3. Als een club, die officieel een datum voor een organisatie (uitz. Belgische 

kampioenschappen) kreeg toegewezen, de organisatie meer dan 3 maanden vóór 
de toegekende datum annuleert, krijgt zij een boete gelijk aan de organisatietaks. 

 Annuleert zij de organisatie minder dan 3 maanden vóór de toegekende datum, krijgt 
zij een boete gelijk aan 2 maal de organisatietaks, uitgezonderd in geval van 
heirkracht en mits het voorleggen van officiële bewijsstukken. 

 
4. Een organisatietaks moet worden betaald. De betaling moet ten laatste 21 dagen 

vóór de organisatiedatum betaald zijn. 
 
5. Bij verzuim wordt er een boete opgelegd en is de som te betalen ten laatste 

31 dagen na de organisatie. 
 
6. Als ook daar niet wordt aan voldaan, moet het betrokken snelschaatscomité aan de 

landelijk georganiseerde bond voorstellen de betrokken club administratief te 
schorsen tot de boete is betaald. 

 
7. De organisator moet vóór de aanvang van iedere wedstrijddag aan de koersleider de 

afgevaardigde van de organiserende vereniging melden. 
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8. Eens een wedstrijd op de koerskalender is geplaatst, zal de organisator aan de 
secretaris van het NKRC volgende inlichtingen verschaffen: 

 - datum, aanvangsuur en plaats van de wedstrijd (per wedstrijddag), 
 - aard van de wedstrijd : - gewestelijke, nationale of internationale wedstrijd, 
  - eendaagse of meerdaagse wedstrijd, 
  - voor klassieke rolschaatsen, skeelers of beide, 
 - voor alle categorieën of voorbehouden voor aangeduide categorieën. 
 
Art. S. 20. Eerste hulp bij ongevallen 
 
1. De organiserende club is verplicht een beroep te doen op organisaties zich 

gespecialiseerd in het verstrekken van eerste hulp bij ongevallen. 
 
3. De organisatoren die hierin tekort komen, kunnen het recht tot organiseren 

verliezen. 
 
Art. S. 21. Materiële accommodatie 
 
1. De organisatoren moeten het nodige materiaal ter beschikking stellen om het werk 

van de officiëlen toe te laten. 
 
2. Voor alle wedstrijden moet het nodige sanitair met stromend water voorzien zijn 

binnen een afstand van 200 m van de aankomst. 
 
3. Ten behoeve van de rondenteller moet een luidklinkende bel en het officiële 

toerentellerbord aanwezig zijn. 
 
4. Bij een etappewedstrijd moet de organiserende club het nodige doen om voldoende 

seingevers op te stellen. 
 Tekort aan seingevers valt onder de verantwoordelijkheid van de organiserende 

club. 
 De koersleiding kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid 

van de organiserende club. 
 
5. De organisator moet er zorg voor dragen dat een degelijke geluidsinstallatie 

aanwezig is op de omloop ( ongeveer 100 m ver hoorbaar). 
 
6. Als een video-apparatuur, eigendom van een der gewestelijke bonden, beschikbaar 

is, is het gebruik van video-apparatuur op internationale wedstrijden verplicht. 
 
Art. S. 22 Uitnodigingen 
 
1. De organisatoren zullen met een schets de juiste ligging van de omloop aanduiden 

en aangeven hoe die gemakkelijk te bereiken is. 
 
2. Een plan van de omloop met eventueel aanduiding van kleedkamers en sanitair 

moet worden gezonden aan het snelschaatscomité dat de bevoegdheid over de 
wedstrijd heeft en naar NKRC. 

3. Clubs of andere organisatoren die wensen 2 of meerdere categorieën samen hun 
wedstrijd te laten betwisten, moeten dit melden in de uitnodiging. 
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4. Als er voor verschillende categorieën samen een klassement wordt opgemaakt, 

moet dit eveneens in de uitnodiging worden vermeld. 
 
Art. S. 23. Officiëlen 
 
1. De naam van de clubafgevaardigde die houder moet zijn van een geldige licentie 

moet vóór de wedstrijd aan de officiële tafel worden opgegeven. Een koersrechter 
kan tijdens de wedstrijd waarop hij als koersrechter dienst doet, geen 
clubafgevaardigde zijn. 

 
2. De officiëlen moeten 10 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. 
 
3. Er zullen geen andere personen aan de officiële tafel zeggenschap hebben. 
 
4. Tot de taken van de clubafgevaardigde behoren o.a.: 
 - hij (en alleen hij) vertegenwoordigt zijn club tijdens de betreffende wedstrijd; 
 - hij deelt de sancties onmiddellijk mee aan de betrokken renner van zijn club; 
 - hij deelt het programma, programmawijzigingen en de reglementatie mee aan de 

renners van zijn club; 
 - hij ziet ermee op toe dat de renners van zijn club zich conform het reglement 

gedragen; 
 - hij schikt zichzelf ook naar het reglement en leeft de algemeen geldende regels na 

van beleefdheid, sportiviteit en wederzijds respect. 
 
Art. S. 24. De koersleiding 
 
1. De koersleiding kan uit volgende personen bestaan: 

- een koersleider 
- een starter 
- aankomstrechters 
- bochtrechters 
- tijdopnemers 
- een rondenteller 
- toezichters in de rechte lijnen (zij moeten tevens de stand van de wedstrijden 

bijhouden en de uitslagen opmaken) 
- een koersrechter, bijgestaan door 1 of meerdere leden van de organiserende club, 

voor het administratief gedeelte. 
 Het aantal aankomstrechters moet steeds onpaar zijn. 
 
2. De koersleider wordt, voor alle wedstrijden, door NKRC aangeduid. 
 Hij/zij mag geen lid zijn van de organiserende club tenzij bij heirkracht. 
 
3. De leden van de koersleiding zijn verplicht aan de koersleider de vastgestelde fouten 

bekend te maken. 
 
4. Alleen de koersleider beslist, na het advies van de betrokken koersrechter(s) te 

hebben ingewonnen, over de sanctie. Hij deelt de sanctie mee aan de betrokken 
clubafgevaardigde. Als de clubafgevaardigde niet aanwezig is, deelt hij de sanctie 
mee aan de betrokken renner(ster) en, in alle gevallen, aan het publiek via de 
geluidsinstallatie. 
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5. De koersleider en de koersrechters kunnen aan het snelschaatscomité dat de 

bevoegdheid over de wedstrijd heeft, voorstellen de renner te sanctioneren. Aard en 
eventuele duur van de sanctie zijn door NKRC voor te stellen. 

 
6. Alleen de koersleider en de koersrechters mogen officiële mededelingen aan de 

renners doen. 
 Bij afvallingswedstrijden zal de koersrechter die 'algemeen aankomst' als taak heeft, 

de renner aanduiden die als laatste de aankomstlijn overschrijdt en de wedstrijd 
moet verlaten. Tegen de beslissing van de koersrechter die 'algemeen aankomst' als 
taak heeft, is in verband met een afvalling geen verhaal mogelijk. 

 
7. De koersleider stuurt het officiële wedstrijdblad samen met de roze briefjes, het 

officiële blad van de dienstdoende koersrechters, het blad van de 
clubafgevaardigden  en de eventuele prijslijst naar het NKRC.  Bij klachten en of 
problemen zal alles overgemaakt worden aan het snelschaatscomité 

 
8. Alleen de aankomstrechters en de tijdopnemers hebben het recht, maar ook de 

plicht, zich op het parkoers aan de aankomstlijn te bevinden. 
 
9. De secretaris van NKRC stuurt de lijst van de beschikbare koersrechters 

min. 1 week vóór de wedstrijd naar de organiserende club via e-mail. 
 
Art. S. 25. Koersrechters 
 
1. Ieder jaar, in december, stelt het NSC, op advies van NKRC, de lijst op van 

internationale en nationale koersrechters. Deze lijst wordt overgemaakt aan de 
landelijke bonden en aan de Secretaris-Generaal van BFRS. 

 
2. De koersrechters worden als volgt ingedeeld: 
 - erekoersrechters 
 - internationale koersrechters CIC 
 - internationale koersrechters CEC 
 - nationale koersrechters 
 - stagedoende koersrechters 
 
KANDIDAATSTELLING 
 
 Ieder lid, gelicentieerd bij een der landelijk georganiseerde bonden, kan  zijn/haar 

kandidatuur als koersrechter bij het NSC stellen als aan volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

 - minimum 18 jaar oud zijn 
   - het Nederlands, Frans of Duits machtig zijn. 
 
BENOEMING 
 
 A. Nationale koersrechter 
 De kandidaat-koersrechter wordt benoemd tot nationaal koersrechter na het 

slagen in een theoretische en een praktische proef. 
 De benoeming gebeurt met terugwerkende kracht op datum van de theoretische 

proef. 
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 * De theoretische proef: 

- De theoretische proef zal op basis van een afspraak tussen de kandidaat, 
NKRC en NSC worden afgenomen. 

- De theoretische proef, die schriftelijk wordt afgenomen, bevat 10 vragen die ter 
plaatse worden getrokken uit min. 20 vragen. 

- Om te slagen moet de kandidaat 60% van de punten behalen; zij/hij wordt dan 
als stagedoende koersrechter beschouwd. 

 Een niet-geslaagde kandidaat mag zich opnieuw melden voor het 
eerstvolgende examen; max. 1 herkansing is toegelaten. 

 Een niet-geslaagde kandidaat in de herkansing moet min. 1 jaar wachten 
alvorens zich opnieuw kandidaat te stellen. 

- De proef wordt afgenomen door een lid van NKRC onder toezicht van een lid 
van het NSC. 

 
 * De praktische proef: 

- Deze bestaat uit 1 volledig kalenderjaar als stagedoende koersrechter. 
- Stagedoende koersrechters moeten minimaal 1 maal alle functies van de 

wedstrijdleiding vervuld hebben. 
- De functie van koersleider mag hij/zij maar uitoefenen in doublure en dit pas in 

de 2de  helft van zijn/haar stage. 
- Het slagen van de kandidaat wordt beoordeeld door NKRC, dit bij een geheime 

stemming (ja of neen). 
- Het NSC moet de benoeming als koersrechter bekrachtigen. 

 
 B. Internationale koersrechter 

 Een nationale koersrechter kan, op zijn aanvraag, in aanmerking komen als 
kandidaat-internationaal koersrechter. Hij/zij moet voldoen aan volgende 
voorwaarden: 
- voldoen aan de voorwaarden door CIC of CEC vereist 
- de kandidatuur moet bij het NSC worden ingediend. Het NSC vraagt advies aan 

NKRC. Het NSC beslist over de kandidatuur en stuurt ze dan naar BFRS met 
het verzoek ze naar CIC of CEC te zenden. 

 
 C. Erekoersrechter 

 Koersrechters, die niet meer actief zijn en uitzonderlijke prestaties (bv. langdurige 
activiteit of speciale omstandigheden) hebben geleverd, kunnen door NKRC aan 
het NSC als erekoersrechter worden voorgesteld. 
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AANDUIDING 
 
- Voor wedstrijden in België worden de koersrechters aangeduid zoals voorzien in 

artikel S24 van dit reglement. 
- Internationale koersrechters die België moeten vertegenwoordigen op internationale 

manifestaties, worden op advies van NKRC aangeduid door het NSC. 
- Internationale koersrechters die door het buitenland worden uitgenodigd, moeten op 

advies van NKRC de toelating van het NSC krijgen. 
- Koersrechters mogen in het buitenland steeds dienst doen op interclub-ontmoetingen 

indien dat door de organisatoren wordt gevraagd. 
 
RECHTEN 
 
- Alle nationale en internationale koersrechters in actieve dienst en de supervisor 

mogen de algemene vergadering van koersrechters met stemrecht bijwonen. 
- Alle stagedoende en erekoersrechters mogen de algemene vergadering van 

koersrechters met raadgevende stem bijwonen. 
- Een dienstdoende koersrechter kan, voor een gewichtige reden, een non-activiteit 

vragen voor max. 1 jaar. 
- Indien de non-activiteit langer dan 1 jaar duurt, moet hij opnieuw examen afleggen. 
 
PLICHTEN 
 
- De koersrechters zullen de wedstrijden, waarvoor zij zijn aangeduid, in eer en 

geweten leiden dit volgens de in voege zijnde reglementen. 
- Zij zullen de richtlijnen, verstrekt door de respectievelijke snelschaatscomités en 

NKRC stipt naleven. 
- De koersrechters zijn verplicht het officiële kenteken zichtbaar te dragen wanneer zij 

officieel in functie zijn. 
- Elke aangeduide koersrechter die 5 maal zonder geldige reden of 3 maal zonder 

verwittiging verzuimt, zal voor de 10 eerstvolgende wedstrijden worden geschorst. 
- De koersrechters zullen ten minste 2 weken vóór de competitie, voor dewelke zij zijn 

aangeduid, worden verwittigd. 
- Iedere 2de  zondag van december is er voor alle koersrechters een VERPLICHTE 

bijeenkomst ter onderzoek en studie van de reglementen. 
 
KOERSRECHTERSVERGOEDING 
 
- De koersrechter die effectief dienst heeft gedaan, wordt beschouwd als rechthebbend 

op een tegemoetkoming voor zijn onkosten. 
- Een bedrag per dagdeel wordt op advies van de clubs en op voorstel van NKRC door 

het NSC bepaald. Een dagdeel bestaat uit 4 uren. 
- De koersrechter heeft recht op: 

- een warm middagmaal wanneer hij dienst doet tijdens voor- en namiddag of een 
avondmaal wanneer hij dienst doet tijdens de namiddag en 's avonds. 

- Hij heeft tevens recht op 2 gratis consumpties per dagdeel. 
- De onkosten van de rechthebbenden vallen ten laste van de organisator. 
- De koersleider vult op zijn wedstrijdblad de koersrechters in die effectief dienst 

hebben gedaan, alsook de aanwezige reserven. 
- De secretaris van NKRC meldt aan de betrokken clubs welk bedrag ze verschuldigd 

zijn aan NKRC. 
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- De onkosten voor eetmalen en consumpties worden door de officiële organisator 
rechtstreeks betaald. 

 
ERKENNING ALS ACTIEF KOERSRECHTER 
 
Een nationaal koersrechter wordt erkend activiteit te hebben wanneer hij in 1 jaar ten 
minste 10 diensten + 2 diensten op een Belgisch kampioenschap heeft geleverd of 
ervoor beschikbaar is geweest. 
Een internationaal koersrechter heeft een erkende activiteit als hij/zij in 1 jaar minimum 
dezelfde diensten als een nationaal koersrechter heeft geleverd of ervoor beschikbaar 
is geweest en zich bovendien beschikbaar heeft gesteld voor dienst op 2 internationale 
wedstrijdorganisaties op Belgisch grondgebied. 
Wanneer een koersrechter, buiten dienst, aanwezig is op een organisatie waar een 
tekort aan koersrechters is, kan hij door de koersleider worden opgeëist. 
 
OUDERDOMSGRENS 
 
De maximum ouderdom voor een actieve koersrechter is op 65 jaar bepaald. 
Op advies van NKRC en mits het jaarlijks voorleggen van een medisch attest, kan elke 
actieve koersrechter, ouder dan 65 jaar, verder in actieve dienst blijven. 
 
Art. S. 26. Klachten en betwistingen 
 
1. Klachten tegen beslissingen van de koersleider moeten op de volgende wijze 

worden ingediend en behandeld: 
- Binnen de 30 minuten na het uithangen van de uitslag van de betwiste wedstrijd, 

tekent de clubafgevaardigde schriftelijk voorbehoud aan bij de koersleider van die 
wedstrijd. 

- de betrokken club bevestigt de klacht binnen de 15 dagen bij het 
snelschaatscomité dat de bevoegdheid over de wedstrijd heeft. 

- De klacht wordt door bovengenoemd snelschaatscomité behandeld. 
- De klachten worden binnen de maand behandeld. 

 
2. Ingeval van betwisting aangaande de organisatie, de prijsverdeling en dergelijke 

moet die worden beslecht in een besloten ruimte (niet op straat) tussen de 
afgevaardigden van de organisatie, de koersleider en de betrokken partijen. 

 Hetzelfde principe geldt voor alle betwistingen en klachten, te bespreken tussen de 
daarvoor in aanmerking komende personen. 

 
3. Feiten die de uitslagen bij internationale wedstrijden beïnvloeden worden ter plaatse 

behandeld door een ad hoc-commissie waarvan deel uitmaken: 
- de koersleider 
- de algemene aankomstrechter 
- de door de organisatie aangeduide afgevaardigde  

Deze commissie wordt aangevuld door aanwezige leden van het nationaal 
snelschaatscomité. 
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Art. S. 27. Beloningen, prijzen en premies 
 
1. Voor alle wedstrijden die niet behoren tot de Belgische kampioenschappen, mogen 

prijzen worden uitgereikt die in verhouding zijn met het aantal deelnemers en hun 
categorie. 

 
2. Een lijst van trofeeën en prijzen en de toekenningsvoorwaarden ervan moeten vóór 

de aanvang van de wedstrijden aan de koersleider worden voorgelegd die ze 
ondertekent en doorzendt naar het NKRC. 

 
3. Gebeurlijke premies moeten vóór de start duidelijk aan alle deelnemende atleten 

worden meegedeeld. 
 
4. De prijsuitreiking moet volledig beëindigd zijn: 
 - voor een eendaagse wedstrijd: 1 uur na de bekendmaking van de uitslag, 
 - voor meerdaagse wedstrijden: 2 uur na de bekendmaking van de uitslag. 
 Als daaraan niet wordt voldaan, zal een boete worden opgelegd. 
 Teneinde de tijdsduur tussen het vrijgeven van de uitslag en het einde van de 

prijsuitdeling officieel vast te stellen, zal de koersleider het uitslagenblad van de 
laatste wedstrijd samen met de door de organisatoren aangeduide afgevaardigde 2 
maal ondertekenen en telkens het betreffende uur vermelden: 

 - een eerste maal bij het vrijgeven van de uitslag van de laatste wedstrijd, 
 - een tweede maal bij het einde van de prijsuitreiking. 
 
5. Bij de uitreiking van bekers, medailles of trofeeën na de wedstrijden moeten de 

winnaars zich persoonlijk aanbieden in clubuitrusting. Als het voor een renner door 
onvoorziene omstandigheden onmogelijk is zich aan te bieden, moet de 
clubafgevaardigde dit schriftelijk melden aan de koersleider. 

 Renners die zich niet aanbieden, verliezen de betreffende beloning. De koersleider 
moet, via het wedstrijdverslag, het bevoegd comité op de hoogte brengen, dat een 
sanctie kan uitspreken. 
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Art. S. 28. Uitslagen 
 
1. De organiserende club maakt de volledige uitslagen binnen de 2 weken via e-mail  

over aan de betrokken gewestelijke bond en aan het NSC, indien de wedstrijd onder 
haar bevoegdheid valt. 

 De uitslagen moeten zo vlug mogelijk verschijnen op de website van de club (en) of 
VRB.   

 Bij het niet naleven van deze bepalingen wordt een boete opgelegd. 
 
2. De uitslagen moeten op de wedstrijd zelf worden uitgehangen. Sancties moeten 

onderaan op die uitgehangen uitslagen worden vermeld. 
 
3. Als verschillende categorieën samen hun wedstrijd betwisten, moet een klassement 

per categorie en per geslacht worden opgesteld tenzij het in de uitnodiging anders is 
vermeld. 

 
4. De uitslagen van Belgische kampioenschappen moeten door het NSC na 

homologatie zo vlug mogelijk verschijnen op de website van de club (en) of VRB 
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DEEL IV. TECHNISCHE BEPALINGEN 
 
Art. S. 29. Start 
 
1. Wanneer renners zich niet tijdig aan de startlijn bevinden, zal zonder hen worden 

gestart, zonder dat zij hiertegen beroep kunnen aantekenen. 
 
2. De startorde bij de eerste wedstrijd wordt bepaald door loting. De startorde bij de 

volgende wedstrijden wordt bepaald door de plaats behaald in de vorige wedstrijd. 
 
3. In geval van onregelmatige start zal de starter de renners opnieuw aan de startlijn 

roepen en een nieuw vertrek geven. De in fout zijnde renner zal bij de derde 
herhaling worden uitgesloten. 

 
4. In geval de koersleider het wenselijk acht, zullen verschillende categorieën samen 

hun wedstrijd betwisten. 
 
5. In geval het aantal deelnemers te groot is om 
 - de af te leggen afstand in acht genomen 
 - een normaal verloop van de wedstrijden te waarborgen, 
 kan de koersleiding beslissen de deelnemers in reeksen in te delen en te bepalen 

hoeveel er daarvan in finale zullen komen. 
 Bij meerdaagse wedstrijden gebeurt de reeksindeling vanaf de 2de  dag als volgt: 
 - 1ste  reeks: de onpare plaatsen van het tussenklassement 
 - 2de reeks: de pare plaatsen van het tussenklassement. 
 
Art. S. 30. Start bij het tijdrijden 
 
1. Bij materiaalbreuk tijdens het tijdrijden mag er niet opnieuw worden gestart. 
 
2. Bij gebruik van een elektronische fotocel moeten volgende voorwaarden worden 

vervuld om een geldige start te hebben: 
- Na het fluitsignaal van de koersleiding heeft men 30 sec. de tijd om te vertrekken. 
- Het vertrek moet gebeuren vanuit volledige stilstand van de voeten. 
- Voor het vertrek moet min. 1 voet tussen de startlijn en de 2° lijn, die zich op 50 cm 

van de startlijn bevindt, staan. 
- Bij de eerste beweging van de voeten moet een voet de startlijn overschrijden. 
- Er moet vooruit worden gestart. 

 
3. Bij defect van de fotofinish of elektronische fotocel, zal de renner de wedstrijd 

herrijden. In geval er een onherstelbaar defect is, wordt de wedstrijd volledig 
herreden voor die categorie met handgestopte tijd. 
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Art. S. 31. Snelheid 
 
1. Voor snelheidswedstrijden op de baan of op de weg gelden dezelfde reglementen. 
 
2. Het aantal deelnemers wordt verdeeld in reeksen met max. 6 renners(sters) per 

reeks. 
 De indeling in reeksen gebeurt op basis van de uitslag van het tijdrijden volgens het 

internationaal aanvaard slangsysteem; als die werkwijze niet kan worden toegepast, 
gebeurt de indeling via een loting. 

 Indien zich meer dan 30 deelnemers aanmelden, worden op een analoge wijze 
selectiewedstrijden georganiseerd om een indeling in 5 reeksen van 6 deelnemers 
mogelijk te maken. 

 
3. Van iedere reeks is de 1° en de 2° geplaatst voor de 1/2 finales. Zij worden 

aangevuld met de beste tijden van de niet rechtstreeks geplaatsten tot er 
10 deelnemers voor de 1/2 finales zijn. 

 
4. De 1/2 finales worden betwist in 2 reeksen van 5 renners. 
 Van elke 1/2 finale is de eerste en de tweede geplaatst voor de finale. Zij worden 

aangevuld met 1 beste tijd. 
 
5. De finale wordt betwist met 5 deelnemers. 
 
6. De andere deelnemers worden geklasseerd volgens hun behaalde tijd (rekening 

houdend met reeksen en 1/2 finales). 
 
7. Dit reglement geldt met of zonder fotofinish. 
 
Art. S. 32. Puntenkoers 
 
1. Een puntenkoers is een wedstrijd over een vooraf bepaalde afstand waarbij de 

deelnemers op vooraf aangeduide bepaalde plaatsen en bij de aankomstlijn sprinten 
met het doel punten te behalen. 

 De deelnemer die na het afleggen van de volledige afstand de meeste punten heeft 
behaald van alle niet gedubbelde deelnemers, is de overwinnaar. 

 Het CEC-reglement inzake puntenkoersen wordt als basis genomen. 
 
2. Voor de start van de wedstrijd geeft de koersleider aan de deelnemers de volgende 

informatie: 
 • de af te leggen afstand 
 • de plaatsen waar voor punten wordt gesprint 
 • het aantal punten verbonden aan de respectievelijke plaatsen behaald in de 
  tussensprinten 
 • het aantal punten verbonden aan de respectievelijke plaatsen behaald in de 
  eindsprint. 
 
3. Een deelnemer die de wedstrijd niet heeft beëindigd, ofwel wegens opgave, ofwel 

omdat hij door de koersleiding wegens een te grote achterstand uit de wedstrijd 
werd genomen, verliest de punten die hij/zij had behaald; hij/zij wordt gerangschikt 
volgens de door hem/haar afgelegde afstand. 
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4. Gedubbelde deelnemers behouden hun punten; hun rangschikking wordt bepaald na 

vergelijking met de punten behaald door alle deelnemers die in diezelfde ronde 
eindigden. 

 
5. Bij gelijkheid van punten is de uitslag van de eindsprint doorslaggevend. 
 
Art. S. 33. Laatste ronde en aankomst 
 
1. De wedstrijd eindigt met de aankomst van de 1ste  renner. 
 
2. Na de aankomst van de 1ste renner moeten alle gedubbelde renners de volledige 

afstand afleggen. 
 
3. De renners die niet werden gedubbeld, zullen de afstand volledig afleggen en de 

overige ereplaatsen betwisten. 
 
4. De aankomst wordt bepaald door de top van de eerste schaats waarvan minimaal 

één wiel de aankomstlijn raakt. Als de eerste schaats bij het overschrijden van de 
aankomstlijn de grond niet raakt, wordt de aankomst bepaald door de top van de 
tweede schaats. De schaatsen moeten steeds aan de voeten bevestigd zijn. Dit 
reglement is eveneens van toepassing bij tussenspurten voor punten, premies enz. 

 
5. Voor al de proeven op de piste of op de weg (gesloten omloop) moet een 

koersrechter met een klok of elektrische bel de laatste af te leggen ronde 
aankondigen. 

 
6. Die klok of bel moet worden geluid 20 m voordat de op kop schaatsende renners de 

laatste ronde ingaan. Het signaal moet worden aangehouden tot deze renners de 
laatste ronde zijn ingegaan en moet voor de renners goed hoorbaar zijn. 

 
7. In een afvallingswedstrijd wordt de afvalling bepaald door het uiteinde van de 

schaats die het laatst over de aankomstlijn komt. 
 
Art. S. 34. Ploegkoers 
 
1. Voor de ploegkoersen moeten de renners van eenzelfde ploeg dezelfde truien 

dragen. 
 
2. Voor de ploegkoersen mogen per club een onbeperkt aantal ploegen worden 

ingeschreven. 
 
3. De aflossing gebeurt in een aangeduide zone door aanraking, met de hand of naar 

believen. 
 
4. Tijdens ploegkoersen mogen de niet in wedstrijd zijnde renners worden bevoorraad. 
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Art. S. 35. Tijdopname 
 
1. De tijdopname van de wedstrijden zal op volgende wijze geregeld worden: 
 - voor de 1/4 fond-, de 1/2 fond- en de fondwedstrijden door 1 tijdopnemer 
 - voor andere wedstrijden door 3 tijdopnemers. 
 
2. Voor de wedstrijden waar de tijdopname met 3 tijdopnemers gebeurt, wordt als juiste 

tijd de middelste genomen. 
 
3. Wanneer slechts 2 tijden beschikbaar zijn, wordt het gemiddelde van de tijden 

genomen. 
 
4. Indien op een snelschaatswedstrijd fotofinish aanwezig is, dan kan die alleen worden 

bekeken door de volgende personen: 
  - de koersleider 
 - de koersrechter van dienst op het secretariaat 
 - de verantwoordelijke die door de organisatie is aangeduid 
 - bij klacht tegen de uitslag: de clubafgevaardigde. 
 Bij Belgische kampioenschappen valt de regeling onder de bevoegdheid van het 

NSC. 
 
5. De tijd van een renner wordt onmiddellijk na zijn aankomst via de geluidsinstallatie 

meegedeeld. 
 
Art. S. 36. Records 
 
1. De records zullen worden genoteerd in een recordboek met melding van: 
 plaats, afstand, tijd en eventuele bijkomende informatie zoals windsnelheid, 

aanwezige bevoegde personen enz. 
 
Art. S. 37. Gedubbelde en geloste renners 
 
1. De koersleiding kan bepalen - met inachtname van de af te leggen afstand, de lengte 

van de omloop en het aantal deelnemers - bij hoeveel ronden achterstand 
gedubbelde renners uit de wedstrijd worden genomen. 

 
2. De koersleider heeft het recht gedubbelde en geloste renners uit de wedstrijd te 

nemen in het bijzonder indien de regelmatigheid van de eindspurt hierdoor in het 
gedrang komt. 

 
3. De renners die op het punt staan te worden gedubbeld, moeten zich van de koord 

verwijderen om de renners, die hen in de rangschikking van dat ogenblik 
voorafgaan, door te laten. 

 
4. Een dubbelende renner mag zich inschakelen in een groep zonder aan de kop te 

moeten rijden. 
 
5. Een gedubbelde renner mag zijn kansen blijven verdedigen en trachten zich te 

ontdubbelen. 
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6. Gedubbelde renners mogen in geen geval hun tegenstrevers hinderen of 
deelnemers bevoordelen. 

 
7. In geval van breuk of andere beschadiging aan de schaatsen tijdens de wedstrijden 

op de piste en op de weg, die van aard zijn om de veiligheid van de renner zelf of 
van de andere deelnemers in gevaar te brengen, moet de betrokken renner 
onmiddellijk halt houden en de nodige herstellingen uitvoeren. Daarvoor mag hij zich 
ter plaatse laten helpen. 

 
8. Hij zal zoveel ronden achterstand tellen als het peloton of de koploper op hem heeft 

genomen tijdens zijn oponthoud. 
 
9. De renners die de volledige wedstrijdafstand niet hebben afgelegd, worden 

gerangschikt volgens de door hen afgelegde afstand. 
 
Art. S. 38. Houding, verplichtingen en onregelmatigheden 
 
1. Een renner die de wedstrijd staakt, moet zich bij de koersleiding melden en zich 

daarna onmiddellijk van de omloop of piste verwijderen zonder storing of discussie 
te veroorzaken. 

 
2. Hij zal niet meer opnieuw mogen deelnemen aan de wedstrijd die hij verlaten heeft, 

noch zich door een ander renner laten vervangen. 
 
3. Indien de renner zich niet komt melden, wordt hij niet in de uitslag opgenomen. 

Indien de renner lichamelijk (b.v. door een val) niet bekwaam is dit te doen, is de 
melding aan de koersleiding de taak van de clubafgevaardigde. 

 
4. Geen enkele vorm van verzorging of bevoorrading is toegelaten tijdens de 

wedstrijden, noch tussen de deelnemers onderling, noch vanwege derden (uitz. 
marathonwedstrijden). 

 
5. Elke overtreder zal onmiddellijk uit de wedstrijd worden genomen. 
 
6. De koersleider kan eventueel afwijkingen toestaan. 
 
7. Alle renners kunnen wegens wangedrag door de koersleiding uit de wedstrijd 

worden gezet evenals diegenen die daarvan voordeel hebben genoten. 
 
8. In geval van een zware fout, zal de renner ogenblikkelijk uit de wedstrijd worden 

gezet. 
 
9. Elke renner, die gehandeld heeft op een wijze die de regelmatigheid van de 

wedstrijd schaadt of een andere van de hierna vermelde fouten begaan heeft, zal 
een verwittiging krijgen indien de fouten niet ernstig zijn. 

 
10. Bij herhaling wordt de renner onmiddellijk uit de wedstrijd genomen. 
 
11. Indien zulks gebeurt gedurende eenzelfde kampioenschap of organisatie met 

verschillende proeven, kan de renner die een zware fout begaat, worden 
uitgesloten tot het einde van het kampioenschap of de organisatie. 
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Volgende handelingen zijn volledig verboden: 
 
12. Vrijwillig aanrijden. 
13. Meetrekken of voortduwen. 
14. Duwen. 
15. Opzettelijk hinderen. 
16. Voet of been lichten. 
17. Bedreiging met woorden of gebaren. 
18. Tegenhouden met armen en benen. 
19. De tegenstrever tegen de koord aandringen. 
20. Voorbijsteken langs de koord(binnenzijde) tenzij de renner, die zal worden 

voorbijgestoken, zich verwijdert en voldoende plaats laat om een persoon door te 
laten. 

21. Terug naar de koord duiken, d.w.z. dat de renner die langs de binnenkant werd 
voorbijgestoken, niet naar de koord mag terugduiken om andere tegenstrevers te 
beletten voorbij te steken. 

22. Naar de koord dringen na voorbijgestoken te hebben, d.w.z. dat de renner niet 
onmiddellijk mag plaats nemen vóór de renner die hij langs de buitenkant heeft 
voorbijgestoken. 

23. Elk onnodig of onsportief gebaar tegenover de tegenstrevers, officiëlen en publiek. 
 De atleten blijven onderworpen aan het koersreglement vanaf 30 min. vóór de 

aanvang van de eerste wedstrijd tot het einde van de dag. 
24. Een renner mag niet buiten de aftekeningslijnen van de piste of de omloop rijden. 
25. Indien volgens het oordeel van de koersleider of koersrechters de deelnemers niet 

strijdlustig zijn of het bewijs leveren de wedstrijd te boycotten, dan heeft de 
koersleider het recht de renners te declasseren of uit te sluiten of zelfs de wedstrijd 
te annuleren. 

 Wanneer de koersleider een wedstrijd annuleert, wordt de wedstrijd niet herreden 
behalve op Belgische kampioenschappen waar de wedstrijden altijd moeten 
worden betwist. 

26. Elke renner die zijn tegenstrever langs de binnenzijde aanvalt, mag in geen geval 
die tegenstrever duwen of aanraken. 

27. De renner mag de wedstrijd niet afremmen door zijn tegenstrever te beletten 
voorbij te steken. 
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DEELV. FINANCIELE BEPALINGEN 
 
Art. S. 39. Bijdragen snelschaatsen 
 
Organisatietaks Belgisch kampioenschap (per dag) 300 EUR 
  Belg. kamp. Lange afstand 300 EUR 
  Andere organisatie (per dag) 40 EUR 
 
Intern. organisatietaks Per organisatie 70 EUR 
 
Waarborg Belg. kamp. Per club 125 EUR 
 
Inschrijvingsgeld Belg. kamp. Per renner en per discipline 2 EUR 
 
Huur rugnummers Per stel en per dag 2,50 EUR 
 
Boete Verloren rugnummer (per nummer) 2,50 EUR 
  Art. S8/1, S8/3, S27/4, S19/5, 
  S28/1 en S4/4 25 EUR 
 
Klachten BFRS-waarborg 25 EUR 
  VRB-waarborg 12,5 EUR 
 
Beroep BFRS-waarborg 125 EUR 
  VRB-waarborg 19 EUR 
 
Koersrechtersvergoeding Art. S25/9 - per dagdeel 7,5 EUR 
 
Huur VRB-video Per dag 120 EUR 
                               (waarvan 60 EUR wordt terugbetaald) 
 
Bijdrage VRB-indoor Per club 75 EUR 


