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Geachte pupil/ouders, 

 

Zondag wordt het Westfries Kampioenschap Pupillen georganiseerd. De wedstrijd begint om 17:30 
uur. De wedstrijd kent een iets andere indeling dan normaal. Trainers zijn op de hoogte van alle 
details. Uiteraard zullen er weer startlijsten worden verstrekt. 

 

Na de langebaan ritten zullen alle pupillen een marathon gaan rijden in hun eigen klasse, waarvan 
de punten meetellen in het eindklassement.  

Hoe wordt de marathon gereden? 
1. Voor de wedstrijd worden intekenlijsten liggen er intekenlijsten klaar, zodat iedereen kan zien 

in welke groep hij/zij is ingedeeld, met bijbehorend beennummer. De lijsten zonder 
beennummer kunt u al vinden op schaatsen.nl na 9 februari 2018. 

2. Alle deelnemers die het seizoen 2017-2018 al marathon rijden, moeten hun eigen beennummer 
opdoen en hun transponder! 

3. Het dragen van een helm is verplicht, er zijn helmen op de ijsbaan voor degene die geen helm 
hebben. Daarnaast worden snijvaste handschoenen, enkelbeschermers en scheenbeschermers 
aangeraden, net als tijdens de ‘echte’ marathoncompetitie. 

De marathon: 
- Alle deelnemers stellen zich op voor hun start bij de startlijn van de 100/500 meter. 
- De starter fluit de rijders weg. 
- Als de rijders de finishlijn 100/500 meter passeren start de wedstrijd. 
- Op het rondenbord staan steeds de nog te rijden rondes, laatste ronde klinkt de bel. 
- De finish is op de finish lijn van de 100/500 meter 
- Elke groep/klasse rijdt apart, maar NIET op de blauwe baan. 
 

Klasse 1 (grp 1+2) = 100m + 300m + marathon 2 ronden 

Klasse 2 (grp 3+4) = 100m + 300m + marathon 2 ronden 

Klasse 3 (grp 5+6) = 500m + 300m + marathon 3 of 4 ronden 

Klasse 4 (grp 7+8) = 500m + 300m + marathon 5 ronden 

Klasse 5 (grp 9+10) = 500m + 300m + marathon 6 ronden 

 

Alvast heel veel plezier en succes tijdens dit leuke evenement! 

 

Hoogachtend, 

 

Wedstrijdsecretariaat  STG Koggenland 
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