Informatie KBT
Ieder schaatsseizoen organiseren we gezamenlijk met verschillende verenigingen in het gewest ZuidNederland het Kleine Banen Toernooi (KBT). Dit is een serie van 5 wedstrijden met als doel onze jeugd
op een leuke, laagdrempelige en sportieve manier kennis te laten maken met de wedstrijdelementen
van de schaatssport. De wedstrijden worden gehouden op verschillende ijsbanen in Zuid-Nederland
en België.
De wedstrijden (individuele afstanden en mini-marathon)
De wedstrijden worden gehouden op een ijshockeybaan, dus zoals het Sportiom in Den Bosch. Met
blokjes wordt een ‘officiële’ wedstrijdbaan (binnen- en buitenbaan) uitgezet zoals bij een
“langebaanwedstrijd”. De “afstanden” die we rijden corresponderen dus wat betreft het aantal ronden
met een wedstrijd op een 400m baan. De “500m” is voor jou dus ook 1 ronde + 1 recht eind maar is
qua afstand ongeveer 200 meter. Zoals in een “grote” wedstrijd moet je ook ieder rondje wisselen van
baan.

Je start met je tegenstander in ieder je eigen baan. We hebben een echte starter en een jury die de
tijdwaarneming doet. Iedere deelnemer rijdt twee individuele afstanden en op basis van de tijden
wordt een punten-klassement opgemaakt. Na de finale-wedstrijd wordt het eindklassement
opgemaakt waarbij je vijf beste klasseringen meetellen voor je puntentotaal.
De afstanden die je rijdt, zijn afhankelijk van je leeftijdscategorie:
Categorie
F
E
A/B/C/D

“Afstanden”
500m / 500m
500m / 1000m
500m / 1500m

Uiteraard geven we overal aanwijzingen waar nodig: vóór en tijdens de start, tijdens de wedstrijd,
wanneer je moet wisselen en bij de finish.
Na afloop van de individuele afstanden houden we een mini marathon (wanneer de planning het
toelaat). Daarbij rijdt de hele categorie gezamenlijk een wedstrijd over een bepaald aantal ronden. De
volgorde van finishen bepaalt het klassement.
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Kalender seizoen 2019-2020
Datum
16-112019
14-122019

Wedstrijd

Locatie

KBT - 1

Eindhoven

KBT - 2

Lommel (B)

11-012020

Gewestelijk Mini
Kampioenschap

Den Bosch

08-022020

KBT - 3

Tilburg

07-032020

KBT - Finale

Breda

Aanvangstijd

Categorie

8:45
10:15
9:00
10:30
9:00
11:00
12:30
9:30
11:00
9:30
10:30
11:30

C/D
A/B
E/F
C/D
E/F
C/D
A/B
E/F
A/B
E/F
C/D
A/B

Mini
marathon
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee

Let op: De aanvangstijden voor de latere categorieën zijn indicatief en afhankelijk van het aantal
deelnemers. Zodra een groep klaar is met de wedstrijd, wordt er gewisseld. Zorg dus dat je op tijd
aanwezig bent!!
Het gewestelijk mini kampioenschap en de finale wedstrijd worden afgesloten met een
prijsuitreiking. Tijdens deze wedstrijden wordt er geen mini-marathon gereden.
De actuele wedstrijdkalender is ook online te raadplegen:
https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/kalender/?seizoen=winter2019&discipline=kbt
Achter iedere wedstrijd vind je bij “info” meer details van de wedstrijd inclusief het adres van de
ijsbaan.
Wanneer mag je meedoen?
Alle jeugdleden t/m 12 jaar (peildatum 1 juli) mogen deelnemen aan deze wedstrijden. De kinderen
worden op leeftijd ingedeeld in zes categorieën (Pupillen F t/m A). Let op: Iedere categorie rijdt 4 van
de 5 wedstrijden, dus er is één wedstrijd waarop jouw categorie niet meedoet.
Om mee te mogen doen, moet je een geldige wedstrijdlicentie hebben. Deze kun je aanvragen (en
jaarlijks verlengen) via mijn.knsb.nl. De kosten die daaraan zijn verbonden betaal je direct aan de
KNSB. Om in te loggen gebruik je de gegevens die via de KNSB hebt gekregen op het moment dat je
lid werd van onze vereniging.
Daarnaast moet je, net als tijdens de training, verplicht een helm en handschoenen dragen.
Uiteraard hoef je geen ervaring met het rijden van wedstrijden te hebben, we leggen alles aan je uit
als het de eerste keer is dat je meedoet.
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Inschrijven voor de wedstrijd
Op je (digitale) wedstrijdlicentie, die je kunt inzien via mijn.knsb.nl, kun je zien tot welke
leeftijdscategorie je behoort. Om je in te schrijven heb je daarnaast je KNSB-relatienummer nodig.
Vanaf dit jaar kun je zelf inschrijven via:
https://www.knsbzuid.nl/wedstrijden/kalender/?seizoen=winter2019&discipline=kbt
Kijk op deze kalender voor welke wedstrijd(en) je je wilt inschrijven, klik op de link “inschrijven” en
schrijf je in door je relatienummer in te vullen. Mocht je je later toch nog willen afmelden, dan kan
dat ook via deze site.
Let op: De inschrijving sluit vrijdag 18:00 voorafgaand aan de wedstrijd. Mocht je na sluiting nog
willen aan- of afmelden, neem dan contact op met Bart.
Vragen?
Wil je graag meedoen en is er nog iets onduidelijk, heb je moeite met inschrijven of heb je andere
vragen? Spreek Bart dan even aan na de training op zaterdag. Bellen of mailen mag uiteraard ook
altijd.
Over het algemeen is er altijd iemand van Thialf op het ijs tijdens de wedstrijd om de deelnemers te
begeleiden en te coachen.
We hopen jullie hiermee enthousiast te maken voor deze leuke wedstrijden en voor de “ervaren”
pupillen hopen we uiteraard ook op een verbetering van jullie persoonlijke records!!

Ad van den Heuvel (Organisatie KBT namens Thialf) en Bart van Dartel (coördinator Jeugd)
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