
1.

21 januari 2017 tot:

2.

3.

4.

5.

6.

Datum:

Plaats:

Tijd:

7.

dag 1: Seizoentijden en groepsindeling plaats: "Iiskeamer" via trap in restaurant tijd: 18:00

8.

dag 1: 21 januari 2017 van: 19:30 tot: 19:45

 Fryslânplein 1 8914BZ Leeuwarden

D: Sieme Kok H: Jelle Jan de Jong

Betrokken officials

Alle relevante informatie betreffende selectie voor deelname aan de wedstrijden zijn te vinden in Plaatsingsschema’s en selectieprocedures NK’s en 

Selectieprocedure HollandCup. Deze staan beiden op de site van de KNSB onder:

Deelname

zie bijlage

Douwe Brouwer, 06-53423750

Plaats waar de warming up fietsen moeten staan

Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecomité:

Warming up/Cooling down faciliteiten

Op basis van:

Louw Hekkema

Plattegrond waar de warming up fietsen moeten staan

op middenterrein bij ingang tunnel

Teambegeleiders-bijeenkomst:

Aanmelden/afmelden
Aanmelden en afmelden  gebeurt via de site van Schaatsen.nl onder:

Inrijden

Lotingen

http://www.schaatsen.nl/kalender/2017/1/land-sel-nk-junioren-c/

In de hal voor de slijperij.

zaterdag 19:45

21-jan-17

Douwe Brouwer

Scheidsrechter(s):

Waarnemer:

Koos Stoker

Andreis Kramer

Jan Boltnamens het SBLKB:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1:

Telefoon:

E-mail adres:

namens het SBLKB: Marijke Goeree

Voorzitter:

Secretaris:

Adres:

Landelijke selectiewedstrijd voor het NK allround/afstanden junioren C
Elfstedenhal

06-53423750

Wedstrijd:

IJsbaan:

Informatiebulletin

Organisatiecomité

nvt

http://www.elfstedenhal.frl/schaatsen

dhbrouwer@hotmail.com

Datum van:

Webadres:

Helma Kniest-de Jong en Froukje de Vries

Starter(s):

http://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2015/11/nkselectiecriteria20151105.pdf



9.

10.

11.

12.

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig. 

13.

dag 1: categorie afstand

Dames C 500

Heren C 500

Dames C 1500

Heren C 1500

14.

Medisch Centrum Leeuwarden, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden

Anti-doping testen

Ziekenhuis:

Tijdens de races van de 500 en 1000 meter en bij kwartetstarts mag er maximaal 1 coach per rijder/rijdster gebruik maken van de coaching-zone(e.e.a. 

conform regels voor de coaches). Indien de coach geen rijder hoeft te coachen wordt deze verzocht de coachingszone te verlaten. 

tegenover coaching zone op de boarding

Op de baan is er een ruimte beschikbaar waar eventueel dopingtesten kunnen worden uitgevoerd.

zie bijlage

Routebeschrijving

Plattegrond 

Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de wedstrijd enige apparatuur die muziek weergeeft of ander geluidsmateriaal te dragen.

Gebruik Coaching-zone

Programma

Vanaf de Afsluitdijk: A31/N31 volgen. Neem afrit Leeuwarden West. Bij de stoplichten linksaf. Na het aquaduct bij de stoplichten linksaf en borden 

Elfstedenhal volgen.

Vanuit Drachten of Heerenveen: N31 volgen richting Harlingen. Neem afrit Leeuwarden West. Bij de stoplichten linksaf. Na het aquaduct bij de stoplichten 

linksaf en borden Elfstedenhal volgen.

20:10

Plaats op de baan waar de coaches zich kunnen ophouden op momenten dat zij niet coachen:

20:38

21:31

21:59

EHBO:

Geluidsdragers

Medische verzorging

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend


