INFORMATIE VOOR DEELNEMERS
Inschrijving:
Dit vindt plaats in het ‘Aquarium’ waar u tot 30 minuten voor de start van uw wedstrijd de
startlijst kunt tekenen.
Veiligheidscontrole:
Dit vindt plaats in het ‘Aquarium’ waar u moet kunnen aantonen dat u voldoet aan alle
geldende veiligheidseisen:
-

-

-

Snijvaste handbescherming, scheenbescherming, enkelbescherming en
nekbescherming;
een valhelm die voldoet aan de ISU regels (ASTM norm F1849; is norm voor
shorttrack). De helm dient een regelmatige vorm te hebben zonder uitsteeksels.
Gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen
Dienen de buizen van de schaatsen gesloten te zijn. De bladeinden van de
buizen moeten zijn afgerond met een straal van minimaal 1 cm (ronding 10 cent
munt).
Het is niet toegestaan voorwerpen te dragen waarbij redelijkerwijs ingeschat kan
worden dat daardoor bij een ongeval een verhoogd risico op schade of letsel
ontstaat.
Snijvaste kleding wordt aanbevolen.

Infietsen
Wanneer u een fiets met tacx mee neemt dan kunt u deze in het ‘Aquarium’ plaatsen. Het
verzoek om deze na de wedstrijd aan de kant te zetten zodat er voldoende ruimte voor
anderen over blijft.
Kleedkamers
Elke categorie heeft een kleedkamer toegewezen gekregen, u begeeft u in de kleedkamer
die u is toegewezen.
- Masters hebben de dames kleedkamers tot hun beschikking en dienen deze uiterlijk
13:30 te verlaten inclusief tassen en andere spullen. Wat er nog staat wordt buiten de
kleedkamer geplaatst.
- Neo-Senioren hebben de heren kleedkamer tot hun beschikking. Het verzoek om
tassen en spullen na de wedstrijd hieruit te verwijderen
- TopdivisieDames hebben de dames kleedkamer tot hun beschikking vanaf 13:30 uur.
- Topdivisie Heren hebben de heren kleedkamer tot hun beschikking.
Huldiging
Aansluitend aan de wedstrijd zal de huldiging plaats vinden. Rijders worden verzocht zich zo
spoedig mogelijk hiernaartoe te begeven. Echter een snelle ereronde voor het publiek gelijk
na de finish wordt ook op prijs gesteld.
De huldiging zal plaats vinden op het podiumwagen waar rijders komen door zich in het 2e
deel van de bocht na de finish zich over de boarding te begeven. De groene loper is uitgerold
naar het podium. Jury zal gereed staan op deze plek om u dit te wijzen. Voor de terugweg
naar de kleedkamer kan het raadzaam zijn dat een ploegleider/verzorgen schoenen komt
brengen om deze na de huldiging aan te kunnen trekken.

Parkeren
Het is niet mogelijk op het parkeerterrein van de Jaap Eden IJsbaan te parkeren.
Parkeren is mogelijk in de wijk rondom de Jaap Eden IJsbaan of op het ‘Science’
parkeerterrein, zie het kopje ‘Algemeen’
Een ‘Stop & Drop’ voor rijders en/of verzorgers is het beste toepasbaar door vroegtijdig
vanaf de Kruislaan de parallelweg in te slaan en door te rijden tot ter hoogte van het
parkeerterrein van de Jaap Eden IJsbaan. Hier kunt u de ‘Stop & Drop’ uitvoeren waarna de
chauffeur de weg kan vervolgen door van de parallelweg in te voegen op de Kruisweg.
Kaarten
Aan de kassa zijn entreekaarten verkrijgbaar.

