
Wedstrijdreglement NK schoolteams 
 
1. De Nederlandse scholierenkampioenschappen bestaan uit de volgende 

wedstrijden: 
● Regionale Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams (voorrondes). 
● Finale Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams. 

 
2. Aan de wedstrijden voor de Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams 

kunnen teams deelnemen die bestaan uit leerlingen van dezelfde school. 

Deelname is slechts toegankelijk voor schoolgaande kinderen. De school dient 
akkoord te gaan met de deelname van het team. Per school kunnen meerdere 
teams inschrijven. 

 
3. Categorieën en prijzen: 

 
Team klassement 
 

Categorie Te vergeven prijzen 

Basisonderwijs ski Plek 1 t/m 3 

Basisonderwijs snowboard Plek 1 t/m 3 

Voortgezet onderwijs ski Plek 1 t/m 3 

Voortgezet onderwijs snowboard Plek 1 t/m 3 
 

Individueel klassement 

 

Categorie Te vergeven prijzen 

Basisonderwijs recreanten ski meisjes Plek 1 t/m 3 

Basisonderwijs recreanten ski jongens Plek 1 t/m 3 

Basisonderwijs licentiehouders ski meisjes Alleen plek 1 

Basisonderwijs licentiehouders ski jongens Alleen plek 1 

Voortgezet onderwijs recreanten ski meisjes Plek 1 t/m 3 

Voortgezet onderwijs recreanten ski jongens Plek 1 t/m 3 

Voortgezet onderwijs licentiehouders ski 
meisjes 

Alleen plek 1 

Voortgezet onderwijs licentiehouders ski 
jongens 

Alleen plek 1 

Basisonderwijs snowboard Overall plek 1 

Voortgezet onderwijs snowboard Overall plek 1 

 
Let op: in de finale ontvangen van de categorieën uit het individuele klassement alleen 
de nummers 1 een prijs!  
 
4. Een team bestaat uit: 

Minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers; waarvan maximaal 1 licentiehouder. 
NB een oud wedstrijdlicentiehouder mag niet als recreant worden ingeschreven, 

maar telt als licentieskiër. Indien een recreant tussen de voorronde en de 
finale een wedstrijdlicentie aanvraagt blijft deze persoon bij kwalificatie 
voor de finale meetellen als recreant. 

 

5. De samenstelling van een team dat zich gekwalificeerd heeft voor de finale kan 
gewijzigd worden tot een maximum van twee personen. Deze mogelijkheid is 
alleen van toepassing op de deelnemers die in een ander team van dezelfde 
school hebben deelgenomen aan de regionale voorronden van de Nederlandse 
kampioenschappen voor schoolteams en zich niet geplaatst hebben voor de finale 
van de Nederlandse scholierenkampioenschappen. Het gewijzigde team dient te 



voldoen aan artikel 5 van dit reglement. De totaaltijd voor het gewijzigde team zal 
tot stand komen volgens de in artikel 8 van dit reglement omschreven procedure.  

     
6. De deelnemers leggen tijdens iedere wedstrijd tweemaal het slalomparcours af. 

Hierbij geldt het officieel wedstrijdreglement alpineski wedstrijden (Nederlandse 
Ski Vereniging). Van de twee correct gemaakte tijden telt de persoonlijk beste tijd 
voor de totaaltijd van een deelnemer. 

 
7. De startvolgorde voor beide manches is op volgorde van startnummer, waarbij de 

startnummers per team worden geloot.  
 
8. De totaaltijd per wedstrijdteam van zowel het basisonderwijs als het voortgezet 

onderwijs wordt vastgesteld door de drie beste tijden van drie verschillende 
teamleden bij elkaar op te tellen.  
 

9. De snelste drie teams per in artikel 3 vermelde categorie ontvangen een prijs. Bij 
gelijk eindigen wordt de plaats gedeeld. Men ontvangt dan achteraf de prijs. 
 

10. Tijdens de voorrondes wordt er een individueel dag klassement bijgehouden in de 
in artikel 3 genoemde categorieën. Kwalificatie voor de finale vindt uitsluitend 
plaats op basis van het teamklassement van de voorrondes. 

 
11. Vanuit de voorronden gaan minimaal de nummers 1, 2 en 3 van de teams door 

naar de finale van de Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams, zij 

worden hiervoor door de Nederlandse Ski Vereniging uitgenodigd. Extra teams 
zullen voor de finale worden uitgenodigd indien er tijdens de voorronde in een 
categorie van het teamklassement meer dan 50 deelnemers zijn volgens de 
onderstaande tabel. Deze extra toegevoegde teams zullen tijdig een uitnodiging 
ontvangen van de Nederlandse Ski Vereniging. 
 

Aantal werkelijk gestarte deelnemers 

per categorie teamklassement 

Aantal teams in deze categorie naar 

finale 

< 50 Beste 3 teams 

50-74 Beste 4 teams 

75-99 Beste 5 teams 

>99 Beste 6 teams 

 
 

12. Voor alle deelnemers is het dragen van een helm verplicht. Voor licentiehouders in 
de categorie ‘scholieren’ is het dragen van een beugel op de helm verplicht. 
Tevens is het verplicht om handschoenen te dragen. 

 
13. Wijzigen van een schoolteam voor de finale, dient minimaal een week vooraf 

doorgegeven te worden aan de organiserende locatie.  
 
14. Het inschrijfgeld dient uiterlijk één uur voor aanvang van de wedstrijd voldaan te 

worden bij het wedstrijdsecretariaat van de organiserende locatie. 
 

15. De organiserende locatie is verplicht de officiële wedstrijdresultaten in pdf en de 
complete contactgegevens (n.a.w. gegevens en mailadres team captain) van de 
winnende teams BINNEN 1 WEEK na afronding van de voorronde NK voor 

schoolteams, te sturen naar het onderstaande mailadres van de Nederlandse Ski 
Vereniging.     
 
Nederlandse Ski Vereniging 
Freek Bardoel 
E-mail: f.bardoel@wintersport.nl 


