
                                           

N.K.Kunstrijden 2014 
 
Aan alle bij de Nederlandse Rolschaats Bond aangesloten Kunstrijverenigingen. 
 

 
Valkenswaard, 15 juni  2014 

 
Geacht bestuur, 
 
Bijgaand treft u het tijdplan en de deelnemerslijst aan voor de Nederlandse 
Kampioenschappen Kunstrijden en Solo Dansen die op 27-28-29 juni worden gehouden. 
 

Het evenement zal plaats vinden in:   
“ sporthal De Struyck, 

 Prof. Struyckenstraat 19 te Zaandam 
 

 Wij vragen u de verstrekte informatie kritisch te bekijken en eventuele ontdekte foutjes in de 
 deelnemerslijst graag per e-mail door te geven aan Mia Smit mia.smit@kpnmail.nl  
 Voor overige vragen en informatie kunt u contact opnemen met Ad Roothans tel.0629080640 
 a.rooteijk@onsbrabantnet.nl  

 

De wedstrijdgroepen voor het figuurrijden worden op dinsdag 17 juni 2014 geloot. 
U krijgt daar bericht van op donderdagavond 19 juni 2014 
 
Wij wijzen nog even op een aantal belangrijke zaken: 
 
ALGEMEEN: 
 

Deelnemers dienen een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.  
(Dit i.v.m. inlopen van het programma). (Art. 62 lid 3 van het Kunstrijreglement, versie 2000).  
 
De loting van de startvoet voor figuren vindt aan het begin van het kampioenschap voor alle 
klasse plaats.  
Iedere vereniging mag een afgevaardigde aan de loting laten deelnemen.  
Alle kunstrijpaspoorten dienen in 1 keer per vereniging ingeleverd te worden bij de 
SBK, uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd waaraan de eerste 
deelnemer van een vereniging start.  
 
Het inschrijfgeld voor het Nederlandse Kampioenschap bedraagt  €17,50 voor pupillen en 
aspiranten, € 20,00 voor de klasse cadet, Jeugd, junior en senior, per discipline per 
deelnemer/deelneemster.   
Het inschrijfgeld per vereniging te betalen op zaterdag 22 juni van 09:45 tot 10:30 uur 
bij Henriette Dijkhuizen  
Inschrijfgeld dient betaald te worden door iedereen die op de definitieve deelnemerslijst 
vermeld staat. Deelnemers/deelneemsters van verenigingen die zich niet aan deze afspraak 
houden worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 
 

 In de sporthal mag niet gerookt worden. 

 Het is niet toegestaan om glazen mee in de sporthal te nemen. 
 Het publiek kan op de tribune plaatsnemen.  



 Tijdens het rijden van korte en lange kür en dansen voor de jury mag er niet gelopen 
worden. 

 

Voor officials, trainers en deelnemers die de vloer betreden  
zijn schone sportschoenen verplicht. 
 
 
FIGUREN: 

 
De scheidsrechter is bevoegd het figuur, waarop de deelnemers voor de nationale 
wedstrijdklassen voor de jury zullen optreden, aan te wijzen. (Art. 68 van het 
Kunstrijreglement)  
 
Een rijdster/rijder mag tijdens een wedstrijd niet starten voordat de scheidsrechter door 
middel van een fluitsignaal te kennen heeft gegeven dat de jury klaar is voor de volgende 
kandidaat. Het fluitje betekent dus niet dat je meteen moet starten, maar dat je de aandacht 
van de jury hebt. Wordt er toch te vroeg gestart dan kan de scheidsrechter de kandidaat 
terugfluiten. Geef dit door aan de trainers en de deelnemers. 
 
Iedereen die een slechte begin afzet heeft gemaakt mag na handopsteking zelf opnieuw 
starten. Dat mag één keer. Dit geldt ook voor de Internationale wedstrijdklassen.  
(Art. 66 van het Kunstrijreglement.) 
 

Het aantal deelnemers aan de figuurrijwedstrijd dat gelijktijdig mag inrijden bedraagt 4.  
(Art. 63 van het Kunstrijreglement.) Wanneer de eerste deelnemer voor de jury start  
mag startnummer 5 in gaan rijden. 
 
Voor de klassen Cadetten, Jeugd, Junioren en Senioren wordt na het tweede figuur een 
pauze ingelast. Pas wanneer de laatste deelnemer het tweede figuur voor de jury heeft 
gereden mogen alle kandidaten inrijden voor de lus totdat de scheidsrechter het teken geeft 
dat alleen de eerste betreffende startnummers mogen blijven. Voor het vierde figuur gaan we 
gewoon door. 
 
De wedstrijdgroep en startvoet is voor de heren dezelfde als voor de dames.  
 
VRIJRIJDEN en VRIJEDANS: 

 
CD’s moeten uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd worden ingeleverd, 
voorzien van Naam, Vereniging en Categorie. Een reserve cd is gewenst. 
Neem de cd op als wave bestand om problemen te voorkomen. 
 
 
Iedere vrijrijgroep krijgt conform Art. 72 van het Kunstrijreglement  
een inrijtijd van de duur van de kür + 2 minuten.  
 
Rest ons iedereen een hele sportieve wedstrijd toe te wensen. 
Tot ziens in Zaandam 
 
Namens het Sectie Bestuur Kunstrijden, 
 
Ad Roothans 
 


