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Reglement Schaats Prestatie Insigne (SPI) 
versie maart 1998 

 

A. SPI-commissie, jury en rondentellers  
1. Het bestuur van T&J benoemt jaarlijks op de algemene ledenvergadering een schaats-

prestatie-insigne-commissie (SPI-commissie).  
2. De SPI-commissie bestaat ten minste uit vier personen, allen lid van T&J, tenzij het 

bestuur van T&J anders beslist.  
3. De SPI-commissie is belast met de organisatie van het schaatsprestatie evenement. 
4. Het bestuur van T&J benoemt, gewoonlijk op voordracht van de SPI-commissie, een 

scheidsrechter, die toeziet op de naleving van het reglement. De scheidsrechter moet lid 
zijn van T&J  

5. De SPI-commissie benoemt een aantal juryleden. Deze moeten lid zijn van T&J en 
tenminste achttien jaar zijn. Een van de juryleden fungeert als speaker. De 
werkzaamheden van de overige juryleden zijn:  

a. het assisteren van de scheidsrechter bij o.a. het controleren op de baan van het 
ordelijk verloop van de ritten.  

b. het verstrekken van informatie aan de scheidsrechter, aan de deelnemers en  
c. aan de overige baangebruikers tijdens de ritten betreffende de gang van zaken 

op de baan.  
6. De SPI-commissie benoemt een aantal rondentellers, in beginsel twee per groep 

deelnemers. Deze rondentellers moeten tenminste zestien jaar oud zijn.  
7. Elke SPI-deelneemster (deelnemer) die tenminste zestien jaar oud is, is verplicht zich 

als rondenteller op te geven. De indeling van de rondentellers wordt opgesteld door de 
SPI-commissie.  

8. Wanneer een deelnemer aan het SPI-evenement verhinderd is om te tellen, is deze 
verplicht voor een vervangende teller (IJCE-lid) te zorgen. Naam, adres en 
telefoonnummer van de vervangende teller dienen schriftelijk aan de SPI-commissie te 
worden meegedeeld. Een deelnemer, die zich zonder opgaaf van de door de SPI-
commissie te accepteren geldige redenen, niet houdt aan deze regel, verliest het recht 
om aan het voor hem/haar eerstvolgende evenement deel te nemen. 

   

B. De deelnemers  
1. Aan het SPI-evenement kunnen deelnemen:  
2. Leden van IJCE   
3. Leden van het personeel van de kunstijsbaan Eindhoven. 
4. De SPI-commissie kan in overleg met het bestuur van T&J bij hoge uitzondering en 

alleen als het belang van de IJCE dit rechtvaardigt, derden toestaan aan het evenement 
deel te nemen.  

5. Iedere deelnemer wordt geacht het reglement te kennen.  
6. IJCE aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen of schade, die uit het 

evenement voortvloeien.  
 

C.  Indeling der categorieën, groepen en bijbehorende tabellen.  
1. De deelnemers worden onderverdeeld in de categorieën mannen en vrouwen.  
2. De indeling in leeftijdsgroepen staat vermeld in de normtabel welke op de website van 

IJCE wordt gepubliceerd 
3. Voor de indeling in leeftijdsgroepen geldt de leeftijd die men heeft op 1 april volgend op 

het evenement.  
4. Per leeftijdsgroep kan men kiezen of men wil rijden voor de norm voor het gouden, 

zilveren of bronzen schaats prestatieinsigne.  
5. De groepen waarin gereden wordt, bestaan maximaal uit 5 personen. 
6. Het af te leggen aantal ronden per categorie en per leeftijdsgroep staat vermeld in  
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D. De inschrijving 
1. Inschrijving is mogelijk tot drie weken voor de datum van de eerste rit van het 

evenement, tenzij het bestuur van T&J of de SPI-commissie anders beslist. 
2. Deelnemers zijn verplicht bij de inschrijving het door het bestuur van T&J vastgestelde 

inschrijfgeld te betalen. 
3. Bij het inschrijven moet men vermelden of men rijdt voor de prestatienorm van het 

gouden, zilveren of bronzen insigne.  
4. Men mag inschrijven voor een qua prestatie hogere groep, dan waar men op grond van 

geslacht en leeftijd toe behoort (zie de normtabel op de web site van T&J). 
5. Men kan inschrijven als groep van maximaal vijf personen. Inschrijvingen van groepen 

van minder dan vijf personen kunnen door de SPI-commissie worden aangevuld met 
individuele inschrijvers.  

6. Individuele inschrijvers worden door de SPI-commissie ingedeeld in groepen van 
maximaal vijf personen, of ingedeeld volgens het gestelde in D, lid 5.  

7. Alle personen, die opgeven in een groep te willen rijden, rijden voor dezelfde 
prestatienorm. Als deze personen behoren tot verschillende categorieën en/of 
leeftijdsgroepen, dienen zij allen tenminste het aantal ronden af te leggen, dat geldt 
voor het lid van zo'n groep voor wie de norm het hoogst is. Deze norm is de 
zogenaamde groepsnorm. 

8. Men komt alleen in aanmerking voor het Schaats Prestatie Insigne, waarvoor men heeft 
ingeschreven. 

9. Haalt men de bij de inschrijving vastgelegde norm niet, dan wordt het inschrijfgeld niet 
teruggegeven.  

   
E. Het rijden en de begeleiding. 

1. Elke SPI rit duurt één uur. Het begin en einde van een rit wordt door de scheidsrechter 
op duidelijke wijze aangegeven. Tevens geeft hij/zij op duidelijke wijze tenminste elke 
vijftien minuten de verstreken tijd aan. Gedurende de laatste vijf minuten wordt iedere 
minuut de nog resterende tijd doorgegeven.  

2. Het dragen van nummers is verplicht. De hesjes zijn voorzien van een borst- en 
rugnummer. Worden losse nummers gebruikt, dan wordt een nummer op de rug 
gedragen en een tweede nummer op de buitenzijde van de linkerdij.  

3. De groepen moeten onafhankelijk van elkaar rijden. Van elk lid van de groep wordt 
verwacht, dat hij/zij een evenredig deel van de tijd voorop rijdt. De scheidsrechter 
bepaalt of een gewenste hergroepering toelaatbaar is en maakt dat vervolgens kenbaar. 

4. Tijdens het rijden is het niet geoorloofd elkaar te trekken of voort te duwen.  
5. Het passeren van langzamer rijdende deelnemers gebeurt als regel binnendoor.  
6. De wens tot binnendoor  passeren moet tijdig en duidelijk kenbaar gemaakt 

worden door de roep "Hoog". Men mag tijdens het passeren de veiligheid van de 
deelnemers niet in gevaar brengen.  

7. De rondentellers langs de baan verschaffen aan de rijders van de hen toegewezen 
groepen) zoveel mogelijk inlichtingen over het door de rijders afgelegde aantal ronden 
en het tijdschema. De rondentelling is echter hun eerste verantwoordelijkheid.  

8. Er mag gecoached worden. Een coach mag zich niet op het ijs bevinden tijdens de rit en 
dient zich te houden aan de aanwijzingen van de scheidsrechter.  

9. Bij overtreding van het reglement kan diskwalificatie volgen, dit ter beoordeling van de 
scheidsrechter. 

10. Wanneer men het vereiste aantal ronden binnen één uur heeft afgelegd, ontvangt men, 
indien de wens daartoe bij de inschrijving heeft te kennen gegeven, het daarbij 
behorende schaatsprestatie insigne, "Het schaatsje".  

11. Voor elke deelnemer of deelneemster stelt T&J een getuigschrift beschikbaar, waarop 
het werkelijk aantal afgelegde ronden en de norm staan vermeld.  

12. Wanneer een deelnemer/deelneemster voor de vijfde keer aan de eisen voor het gouden  
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13. schaatsje voldoet, kan hij/zij op verzoek een gouden schaatsje met een robijn 
ontvangen.  

14. Elk seizoen stelt het bestuur van T&J vast welke kosten hieraan verbonden zijn. 
15. Wanneer een deelnemer/deelneemster voor de tiende keer aan de eisen voor het 

gouden schaatsje voldoet, kan hij/zij op verzoek een gouden schaatsje met een diamant 
ontvangen.  

16. Elk seizoen stelt het bestuur van T&J vast welke kosten hieraan verbonden zijn.  
   
F. Algemene bepalingen  

1. De data van het evenement, die door T&J in overleg met de SPI-commissie worden 
vastgesteld, moeten minstens twee maanden van te voren in het verenigingsorgaan 
worden bekend gemaakt.  

2. Per seizoen kan men slechts eenmaal voor het SPI rijden.  
3. Bij abnormale omstandigheden zal de scheidsrechter na overleg met de SPI-commissie  
4. het evenement of een deel daarvan naar een nader te bepalen tijdstip verschuiven.  
5. In dat geval vervalt het onder artikel F, lid 1.  
6. Onder abnormale omstandigheden worden verstaan: 

a. Een windsnelheid van meer dan 10 m/sec. te meten aan de beide lange zijden 
van de baan. De gemiddelde waarde is "de windsnelheid". 

b. Een buitentemperatuur van lager dan -10 graden Celsius.  
c. De slechte toestand van het ijs ter beoordeling van de scheidsrechter. 

7. Als het evenement ten gevolge van abnormale omstandigheden of door andere 
dwingende oorzaken geen doorgang kan vinden, wordt het betaalde inschrijfgeld 
terugbetaald tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.  

8. In alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist de scheidsrechter in  
9. overleg met de SPI-commissie.  
 
 
De SPI-commissie. 
 
 


