NK Sprint junioren B & A
NK Afstanden junioren 3km – 5 km
+ Teamsprint
3 en 4 december 2016, IJsbaan Twente, Enschede

Informatie bulletin
Versie: 6 november 2016
1.

Wedstrijd en baan

Het organisatiecomité Gewest Overijssel, Baancommissie Twente heeft de eer om
het NK Sprint voor B en A junioren en NK afstanden 3 en 5km voor junioren te
organiseren. Tijdens dit toernooi vind ook de eerste landelijke teamsprint wedstrijd
plaats. De wedstrijd vindt plaats op 3 en 4 december 2016 op IJsbaan Twente te
Enschede.
Type baan: standaard 400m baan; diameter bocht 26/30 meter, verwarmd indoor,
kunstijs.

2.

Organisatie comité

Voorzitter
Secretaris (vice-voorzitter)
Budgetbewaker
Wedstrijdmanager
Jurycoördinatie
Wedstrijdsecretaris
ET/systemen
IJsbaan Twente
Hoofd technische dienst

Harry Gernaat
Mijnt Kruiskamp
Luc Heemskerk
Berri de Jonge - Wycher Bos
Liesbeth Heemskerk
Marcel Nijhof
Eric Pouwels
Aniek Veldman
Gerwin van Dam

Deelname

De deelnemers en reserves voor het NK worden persoonlijk uitgenodigd door de
sectie Langebaan van de KNSB. De deelnemers dienen zich binnen de deadline per
afstand in te schrijven c.q. af te melden via: www.schaatsen.nl
Teams voor de teamsprint dienen zich aan te melden bij:
lbwedstrijdorganisatie@knsb.nl.

Aanmelden op de
wedstrijddag

De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen persoonlijk aan te melden bij de
infobalie van de juryruimte. Dit is mogelijk tot een half uur voor de aanvang van de
wedstrijd van de categorie. (conform Nat. Wedstr.reglement art.12 lid 5).
Aanmelding kan ook geschieden door de trainer of ploegleider.

Afmeldingen

Tijdens inschrijvingsperiode: Via website schaatsen.nl.
Na sluiting van de inschrijving via Marcel Nijhof:
e-mail: systeembeheer@bctwente.nl.
Tijdens de wedstrijd afmeldingen met opgaaf van reden via de scheidsrechters.

3.

Programma

Zaterdag 3 december:
13:30
Teamleaders informatie en aansluitend loting dag 1
IJsbaan Lounge (1e verdieping)
15:00-15:20

Warming-up

deelnemers NK sprint jun.

15.40

Officiële opening door Moniek Kleinsman
Provinciale Staten Lid en voormalige langebaanschaatster
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15:45

Start NK Sprint jun. B & A
500m (1)
dames + heren jun. B
500m (1)
dames + heren jun. A
1.000 (1)
dames + heren jun. B
1.000 (1)
dames + heren jun. A

18:50-19:10

Warming-up

19:25

Start NK afstanden 3000m jun. B & A
3.000m
dames + heren jun. B
3.000m
dames + heren jun. A

Zondag 4 december:
14:30 - 14:50 Warming-up
15:15

4.

Teambegeleiders/
Coachesbijeenkomsten en Infoverstrekking

deelnemers 3000m

deelnemers NK sprint jun.

18:40

Start NK Sprint jun. B & A
500m (2)
dames + heren jun. B
500m (2)
dames + heren jun. A
1.000 (2)
dames + heren jun. B
1.000 (2)
dames + heren jun. A
Teamsprint junioren B en A

19:20-19:40

Warming-up

20:05

Start NK afstanden 5000m jun. A
5.000m
dames jun. A
5.000m
heren jun. A

deelnemers 5000m

Alle informatie omtrent de wedstrijd is te vinden via www.schaatsen.nl:
http://www.schaatsen.nl/kalender/2016/12/nk-sprint-jun-b-a-en-nk-afstanden3000-5000m/
Om 13.30 uur wordt de coaches/teamleidersbijeenkomst gehouden in de IJsbaan
Lounge. Aansluitend vindt de loting voor de afstanden van zaterdag plaats.
Startlijsten voor dag 2 worden via bctwente.nl en schaatsen.nl bekend gemaakt.
Tevens kunnen coaches hun e-mail adres doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat
waarop per mail de startlijsten worden gestuurd.

5.

Lotingen

Op zaterdag 3 december vinden de lotingen voor de eerste wedstrijddag plaats,
aansluitend aan de teamleidersbijeenkomst in de IJsbaan Lounge. (ruimte boven
naast de juryruimte).
De lotingen zijn voor iedereen toegankelijk.

6.

Tijdschema

Het voorlopige tijdschema voor de wedstrijddagen zal via www.schaatsen.nl
worden gepubliceerd.
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7.

Gebruik warming-up
en faciliteiten

Tijdens de wedstrijddagen kan warming-up plaats vinden in en om IJsbaan Twente.
Fietsen t.b.v. de warming up dienen op het middenterrein op de aangegeven plaats
te worden geplaatst.

8.

Anti doping

Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Iedere
deelnemer dient na de afstand te controleren of hij/zij wel of niet op de lijst staat
voor een eventuele anti-doping controle. Deze lijst hangt bij de kleedkamers.

9.

Medische verzorging

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-ruimte ingericht bij de ingang van de tunnel
naar het binnenterrein.
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:
Medisch Spectrum Twente (MST)
Haaksbergerstraat 55
7513 ER ENSCHEDE
+31 53 487 2000

10.

Huldigingen

Huldigingceremonieën vinden direct na de baanverzorging of bij laatste dagafstand
10 min. na de laatste finish.
Gaarne medewerking van de nrs 1 t/m 3 om tijdig en representatief bij de
huldiging te verschijnen.
In de sprintkampioenschappen zullen geen afstandshuldigingen plaats vinden.

11.

Protocol en
uitslagenverstrekking

De protocollen en uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal
beschikbaar zijn op www.schaatsen.nl , zie tabbladen op de wedstrijdpagina
<Informatie & Uitslagen>.

12.

Betrokken officials

Scheidsrechters:

Dames: J. Depping – F. de Vries (ass.)
Heren: F. Zwitser – B. Fetlaar (ass.)

Starters:

B junioren: L. Heemskerk
A junioren: H. Janssen ,

Waarnemer KNSB: B. Timmerman (scheidsrechters)
M. de Vrijer (starters)
13.

Accreditaties, toegang
tot het stadion en
toegangskaarten

Op de wedstrijddagen is er gratis toegang tot het stadion. Deelnemers kunnen de
ijsbaan betreden via de normale ingang.

14.

Kleedkamers

Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen. Zie
plattegrond op laatste pagina van dit infobulletin.
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15.

Wedstrijdpak en
reclamelogo’s

De deelnemers worden verzocht om zich op de hoogte te stellen van de
reglementen betreffende het aanbrengen van sponsorlogo’s op het wedstrijdpak en
presentatiekleding. Deze zijn te vinden op http://knsb.nl/over-deknsb/reglementen/.
Licentiehouders die sponsorlogo’s op het wedstrijdpak en presentatiekleding
wensen aan te brengen, behoren een zogenaamde ’sponsorverklaring’ in te dienen
en de kleding inclusief de aan te brengen sponsorlogo’s per e-mail ter goedkeuring
aan te bieden aan het Bondsbureau. E-mailadres: wedstrijdorganisatie@knsb.nl.
Voor leden van de Erkende Merkenteams (A, B, C) is deze uitzondering tevens van
toepassing. Daarnaast betreft het alleen de leden die deelnemen aan wedstrijden
van de landelijke wedstrijdkalender.
Indien geen sponsorverklaring is ingediend of als de aanvraag is afgekeurd, zullen
scheidsrechters en juryleden handelen overeenkomstig het reglement. De
licentiehouder dient de logo’s voor de start af te plakken en krijgt een
waarschuwing.
Met nadruk wordt er op gewezen dat deelnemers geen gebruik mogen maken van
het nationale wedstrijdpak.

16.

Armbanden

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleur band bij
de start, gedurende de race en finish. Aan de rijders wordt geadviseerd om de eigen
wedstrijd armband te dragen. Deze mogen niet van reclame zijn voorzien.
Bij de start zijn eventueel een beperkt aantal armbanden aanwezig. Deze dienen
direct na de race weer ingeleverd te worden bij de commissaris van vertrek.

17.

Adres en parkeren

IJsbaan Twente
Colosseum 90
7521 PT Enschede
053 - 460 19 70
Er kan gratis worden geparkeerd op het parkeerterrein voor de ijsbaan.

18.

Onvoorzien

Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld kunnen
gericht worden aan het OC. Mijnt Kruiskamp secretariaat@bctwente.nl
Namens het OC
Berri de Jonge
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Plattegrond toegang en kleedkamers deelnemers en begeleiding

fietsen

shorttrack
kunstschaatsen
ijshockey

bankjes

opstap rijders

ijsmeesters

kleedkamers

ehbo

restaurant

entree

ingang tunnel

jury

(boven)

Parkeren
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