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GK Marathon  (1 avond) 
 
Inschrijvingen voor dit Gewestelijke Kampioenschap is mogelijk via www.knsbzuid.nl of direct 

via inschrijven.schaatsen.nl    

Voor dit kampioenschap geldt geen bijschrijvingsregeling (incidentele deelname), indien een 
rijder(ster) basis-,duo-, trio- of selectie- of wedstrijdabonnement heeft afgenomen in Breda, 
Eindhoven, Tilburg, Geleen kan dan zonder kosten deelnemen aan deze wedstrijd. 
Een afgenomen trainingsabonnement geeft géén recht op deelname aan dit GK, wel mogelijk door 
gebruik te maken van de incidentele deelname. 
 

De toelatingscriteria voor deelname aan dit kampioenschap is hieronder aangegeven. Bovendien zijn 
een geldige wedstrijdlicentie en een abonnement altijd vereist. Verder dient de rijder in het bezit  te 
zijn van de Nederlandse nationaliteit en dient hij/zij woonachtig te zijn in het gewest Noord Brabant-
Limburg-Zeeland, dan wel dient de vereniging waarvan hij lid is, lid te zijn van het gewest.  

 De GTC MR behoudt zich het recht de toelatingscriteria aan te passen vanwege bijzondere 
omstandigheden. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt en gepubliceerd. Als na 
het opstellen van het wedstrijdschema blijkt dat meer rijders aan het kampioenschap deel kunnen 
nemen, dan wordt de limiet verruimt. Er kan echter ook een bovengrens aan de limieten gesteld 
worden.    

 
Jeugd   
Pupillen C-F meisjes   5 ronden      Pupillen C-F jongens   5 ronden    
Pupillen B meisjes      5 ronden      Pupillen B jongens      6 ronden    
Pupillen A meisjes      7 ronden      Pupillen A jongens      9 ronden    
Junioren C meisjes     15 ronden     Junioren C jongens    25 ronden    
Junioren B meisjes     25 ronden      Junioren B jongens    35 ronden   
        

Junioren A t/m Masters 
Heren Junioren A     35 ronden 
Dames Junioren A 40 ronden    
Dames Neo-Senioren, Senioren  40 ronden   
Heren Neo-Senioren, Senioren   75 ronden  
Dames Masters  35 ronden 
Heren Masters    60 ronden    
         
• Tijdens het GK Marathon is het verplicht om te rijden met een transponder. Deze is te huur bij het 
inschrijfbureau.  

• Deelname aan de senioren-marathon is mogelijk vanaf Junioren B, zij rijden buiten mededinging 
mee. 

• Junioren B kunnen tevens starten op het Gewestelijk Kampioenschap jeugd-marathon.     


