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1. Deelname

Individuele deelname
De deelnemers en reserves aan het KPN NK Shorttrack worden persoonlijk
uitgenodigd door de KNSB. Deelnemers dienen hun deelname te
bevestigen c.q. af te melden, via de uitnodiging die ze per mail hebben
ontvangen op inschrijven.schaatsen.nl. De inschrijving opent op woensdag
16 december om 12.00 uur en sluit maandag 28 december om 12.00 uur,
Zonder inschrijving word je niet opgenomen op de definitieve
deelnemerslijst, bijschrijving na 28 december 12.00 uur is niet meer
mogelijk. Controleer dus de deelnemerslijst na je inschrijving, of je er
inderdaad op staat.
Mocht je (na inschrijving) door onvoorziene omstandigheden niet mee
kunnen doen, dan is een afmelding via de link in de inschrijfbevestiging
vereist. Afmeldingen na 31 december tevens rechtstreeks aan de
wedstrijdleider, Martijn Brand via m.a.brand@student.utwente.nl. Op
wedstrijddagen kun je je afmelden bij de wedstrijdleider.
Aflossingsteams
Hiervoor zullen de shorttrackverenigingen een uitnodiging krijgen.

2. Teambegeleiders/
Coaches en infoverstrekking

Accreditatie coaches
Coaches dienen voorafgaand aan het KPN NK zich per e-mail aan te melden
via wedstrijdorganisatie@knsb.nl.
Aangemelde coaches kunnen zich melden bij de infobalie (crèche bij de
ingang). Deze is bij de ingang van de Jaap Eden aan de rechterkant (waar
zich normaal de crèche bevindt). Je ontvangt hier je accreditatie (bandje)
voor toegang rondom de baan/kleedkamers.
Helmcaps
Helmcaps worden bij de wedstrijd verstrekt, en dienen na afloop van het
NK weer te worden ingeleverd. Voor iedere vereniging dient per helmcap
10 euro te betalen met een maximum van 50 euro per club.

3. Trainingsfaciliteiten
en tijdschema

Er zijn geen trainingsmogelijkheden op de dagen voor de wedstrijden.

4. Gebruik warming-up
faciliteiten

Voor de warming-up zijn 10 spinningfietsen beschikbaar. Deze staan op het
platform.

5. Anti-doping

Op de wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd.

6. Medische verzorging

Tijdens de wedstrijddagen is een eerste hulppost ingericht in de EHBOruimte. Tevens zal er een arts, verpleegkundige en 2 EHBO’ers aanwezig
zijn.

7. Huldiging

Na afloop vindt de huldigingceremonie plaats direct na afloop van de race
op het ijs. Gaarne medewerking van de betrokken winnaars (1e,2e, en 3e)
om zich hiervoor beschikbaar te houden. Na afloop van de relay zal de
allround huldiging plaatsvinden.
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8.

Protocolverstrekking

9. Toegang tot het
stadion en
toegangskaarten

Het protocol zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal
beschikbaar zijn op de NKST-site, zie tabblad
http://www.schaatsen.nl/kalender/2016/1/nk-shorttrack/
en www.shorttrackonline.info.
Voor het KPN NK Shorttrack wordt NIET gewerkt met accreditaties voor de
deelnemers. Coaches ontvangen een accreditatie op basis van hun
aanmelding via wedstrijdorganisatie@knsb.nl. De accreditatie kan
worden opgehaald bij de infobalie (bij binnenkomst in de hal van de Jaap
Eden aan de rechterzijde).
Voor deelnemers zijn 3 toegangskaarten per dag per rijder beschikbaar. De
kaarten liggen klaar bij de kassa op de Jaap Eden IJsbaan. Indien je tevens
kaarten wil bijkopen kan dit zowel vooraf via schaatsen.nl als op locatie.

10. Kleedkamers

Kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor deelnemers en coaches. Voor de
NTS is een kleedkamer gereserveerd. De overige deelnemers kunnen in de
diverse kleedkamers.

11. Catering

Voor de deelnemers is water en fruit beschikbaar. Voor overige
consumpties dient de deelnemer zelf te zorgen.

12. Wedstrijdpak en
reclamelogo’s

Op KNSB.nl onder de button "Over KNSB", vervolgens “Reglementen” en
“Logorechten”, vind je het Reglement sponsoring en reclame KNSB. Voor
het aanbrengen van sponsorlogo's op wedstrijdpak en presentatiekleding
kun je hier de betreffende regels vinden.
Voor licentiehouders Shorttrack geldt dat wanneer een rijder één of
meerdere sponsors heeft, een sponsorverklaring aan de KNSB overlegd
dient te worden indien wordt deelgenomen aan wedstrijden op nationaal
en/of internationaal niveau. Deze sponsorverklaring is ook te downloaden
onder het kopje ‘Logorechten’.
De sponsorverklaring moet uiterlijk 1 januari 2016 worden gemaild naar
wedstrijdorganisatie@knsb.nl. Wanneer je deze verklaring niet invult zullen
de scheidsrechters je verplichten de sponsoruitingen af te plakken.

13. Programma
in hoofdlijnen
Let op tijden: IJs en
Weder diendende
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Indien het programma bekend is staat deze op:
http://www.schaatsen.nl/kalender/2016/1/kpn-nk-shorttrack/
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14. Links en
bereikbaarheid

Adres
Jaap Eden IJsbaan, Radioweg 64, 1098 NJ Amsterdam
Routebeschrijving
Openbaar vervoer
Voor een online routeplanner kunt u gebruikmaken van de site van 9292.
Tram
Tramlijn 9 vanaf Centraal Station Amsterdam – Diemen (Sniep), halte
Kruislaan.
Bus
Neem de bus naar halte Kruislaan of Middenweg. Vanaf daar is het ca. vijf
minuten lopen naar de Jaap Eden IJsbaan.
Trein
Van Amsterdam Centraal (tussenstop station Muiderpoort) naar Science
Park is de reistijd 8 minuten. De looptijd van dit station naar de ijsbaan is
niet meer dan 5 minuten.
Fiets
De Jaap Eden IJsbaan is per fiets goed bereikbaar. Bij de entree bevind
zich een omvangrijke fietsenstalling.
Parkeren - zaterdag
Kom je met de auto, dan kan je deze parkeren op het parkeerterrein aan
de Radioweg voor de ingang van de Jaap Eden IJsbaan. Op dit
parkeerterrein betaal je € 0,10 euro per uur met een maximum van 4 uur
van maandag t/m zaterdag van 09.00 – 21.00 uur. Let op dat de
betaalautomaten geen kleingeld meer accepteren. Het is alleen mogelijk is
om per chipknip, pinpas of creditcard te betalen. Het is niet mogelijk om
op het hoofdterrein van de Jaap Eden IJsbaan te parkeren.
Parkeren - Zondag
Let op! Op zondag verwachten we extra verkeersdrukte rondom de Jaap
Eden IJsbaan in verband met het KPN NK Shorttrack en KPN NK Marathon.
Parkeren is NIET mogelijk op de parkeerplaats voor de Jaap Eden IJsbaan.
U wordt geadviseerd om te parkeren op het Science Park. Op zondag is het
parkeren hier GRATIS. Vanaf het Science Park loopt u ca. 10 minuten naar
de Jaap Eden IJsbaan.
Adres voor navigatiesysteem
Kruislaan 300, Amsterdam
Parkeerplaatsen
P3 en P7, zie onderstaande plattegrond
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Route Science Park – IJsbaan Jaap Eden
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15. Onvoorzien
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Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan
kunnen gericht worden aan het OC.

