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Zaterdag 14 en zondag 15 december 2013 is er het Gewestelijk Kampioenschap Allround voor de 
junioren C, B en A verspreid over de banen binnen ons gewest. Een spannende wedstrijd waarbij de 
deelnemers zich hopen te plaatsen voor de regiowedstrijd NK Junioren, NK Sprint en NK Afstanden 
Junioren. Maar natuurlijk ook een strijd om de afstandmedailles en het algemeen klassement. 
 
Programma Junioren C 
Zaterdag 14 december 2013 Amsterdam 500-1500  19:30 uur tot 22:20 uur 
40 meisjes en 40 jongens  
 
Programma Junioren B 
Zaterdag 14 december 2013  Haarlem       500-1500  20:00 uur tot 23:00 uur  
Zondag 15 december 2013 Alkmaar       3000  18:00 uur tot 21:00 uur 
40 dames en 40 heren op alle afstanden 
 
Programma Junioren A 
Zaterdag 14 december 2013 Hoorn        500-1500  17:30 uur tot 20:00 uur  
Zondag 15 december 2013 Hoorn        3000  17:30 uur tot 19:50 uur 
37 dames en 40 heren op alle afstanden 
 
Inschrijving 
De inschrijving is geopend tot donderdag 12 december tot 20:00 uur. 
Ook de reserves dienen zich in te schrijven. Niet ingeschreven betekent niet starten!  
Inschrijving via  http://inschrijven.knsb.nl/kalender/index.php?kalender=NHU 
 
Gewestelijke Kampioenen 
Voor iedere afstand is er een afstandsmedaille voor alle categorieën. Op het eindklassement worden 
de Gewestelijke Kampioenen 2013 bekend gemaakt met als trofee  een beker. 
 
Plaatsing regiowedstrijd. 
Sporters die in het seizoen 2012-2013 hebben deelgenomen aan het NK Allround zijn rechtstreeks 
geplaatst voor de regioselectiewedstrijd, mits deze sporters blijk geven van vormbehoud op alle 
afstanden. Dit houdt in voor de junioren B jongens  binnen de eerste 25 van het eindklassement 500-
1500-3000, de meisjes binnen de eerste 32 in het eindklassement 500-1500-3000. Voor de dames 
junioren A binnen de eerste 29 in het eindklassement 500-1500-3000 en voor de heren junioren A 
binnen de eerste 29 van het eindklassement 500-1500-3000. 
Junioren A die zich via de regioselectiewedstrijd EindhovenCup c.q. KraantjeLek hebben geplaatst 
voor de EHC c.q. KL,  zijn direct geplaatst voor de Regioselectiewedstrijd NK AllRound. 

http://inschrijven.knsb.nl/kalender/index.php?kalender=NHU


 
Aantal deelnemers Regiowedstrijd 
Meisjes junioren C 22 + 3 
Jongens junioren C 22 + 3  
Dames junioren B 25 + 3 + 1** 
Heren junioren B 18 + 3 + 1** 
Dames junioren A 22* + 3 + 1**  
Heren junioren A 22* + 3 + 1** 
* inclusief de junioren A die zich geplaatst hebben voor KL en EC op 7 en 8 december  

** 3 aanwijsplaats en 1 plaats op Sara. 
 
 
Aanwijsplekken 
Aanwijsplekken kunnen alleen toegekend worden door de GTCL  en 
alleen op grond van één van de volgende redenen. 
  
1. Een sporter die wegens ziekte of blessure verhinderd is deel te nemen aan het  
Gewestelijk Kampioenschap. Dit dient aantoonbaar gemaakt te worden door middel van een 
doktersverklaring, afgegeven door een bevoegd (para)medicus.  
   
2. Een sporter die tijdens het Gewestelijk Kampioenschap door bijv. een val of door  
diskwalificatie de wedstrijd niet onder de normaal gangbare wedstrijdcondities of eerlijke  
competitie kan uitrijden. (bijv. materiaalpech tijdens de wedstrijd)  
 
3. Melding binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd bij de GTCL 
  
Of er daadwerkelijk een aanwijsplek wordt toegekend, zal in onderling overlegd besloten worden 
door de GTCL. 
 


