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10	  februari	  2018 tot:

Secretaris: Catharina	  Timmer

Leen	  van	  den	  Heuvel

https://www.schaatsen.nl/kalender/2018/2/nk-‐masters/ https://knsb.nl/langebaan-‐kortebaan/selectieprocedure/

https://inschrijven.schaatsen.nl/?_ga=2.23500083.82146776.1517145654-‐1774009323.1355483387#/wedstrijd/8b8ea3c5-‐4e21-‐4068-‐a63d-‐928cdde6c2a9/deelnemers

Datum:
Plaats:
Tijd:

dag	  1: 1e	  3	  afstanden	  :	  per	  afstand	  op	  seizoentijden	  t/m	  4	  
februari	  2018	  in	  clusters plaats: Kardinge,	  zaal	  2 tijd: 11:00	  uur

dag	  2: de	  laatste	  afstand	  op	  klassement	  per	  categorie plaats: wordt	  gepubliceerd tijd:

datum: vrijdag	  9	  februari	  2018	  tijdens	  KNSB-‐uur tijd	  van: 18:30	  uur tot: 19:45	  uur
datum: tijd	  van: tot:

dag	  1: 10	  februari	  2018,	  op	  publieksuur van: 10:30	  uur tot: 11:30	  uur
dag	  2: 11	  februari	  2018,	  op	  publieksuur van: 10:30	  uur tot: 11:30	  uur

aanwezig	  bij	  de	  wedstrijd	  namens	  het	  SBLKB	  dag	  1: Leen	  van	  den	  Heuvel

Kardingerplein	  1,	  9735	  AA	  Groningen

D:	  J.J.	  de	  Jong	  |	  H:	  W.	  Boerdijk

Betrokken	  officials

Klaas	  Meindertsma

Info	  door	  scheidsrechters	  voor	  kleedkamers	  bij	  400m	  baan

Teambegeleiders-‐bijeenkomst:

Aanmelden/afmelden

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

06-‐13486783

Plaats	  waar	  de	  warming	  up	  fietsen	  moeten	  staan

Afmelden	  op	  de	  dag	  van	  de	  wedstrijd	  bij	  het	  organisatiecommité:

Warming	  up/Cooling	  down	  faciliteiten

Op	  basis	  van:

E-‐mail	  adres:
Correspondentieadres:

namens	  het	  SBLKB:

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

Inrijden

Lotingen

Trainingsfaciliteiten:

Voorbij	  de	  kleedkamers	  bij	  400m	  baan.

Coachmeeting	  bij	  kleedkamers	  om	  12:50	  uur	  zowel	  op	  zaterdag	  als	  zondag

10-‐feb.-‐2018

Scheidsrechter(s):

Waarnemer:

Meintje	  van	  der	  Ark

Leen	  van	  den	  Heuvel

Petra	  Bats

Leen	  van	  den	  Heuvelnamens	  het	  SBLKB:

aanwezig	  bij	  de	  wedstrijd	  namens	  het	  SBLKB	  dag	  2:

Rieks	  van	  Lubek

Reitse	  Eskens
Anja	  Stulp

Voorzitter:

Wedstrijdleider:

D:	  T.	  Geraedts,	  B.	  Fetlaar	  |	  H:	  W.	  Schildwacht,	  J.	  Depping
Starter(s):

06-‐13486783

Wedstrijd:
IJsbaan:

Informatiebulletin

Organisatiecomité

11	  februari	  2018

Telefoon:

Adres:

NK	  Masters	  Allround	  &	  Afstanden
Sportcentrum	  Kardinge

timmer.catharina@gmail.com

Datum	  van:
Webadres:
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Tijdens	  de	  wedstrijddagen	  is	  een	  EHBO-‐voorziening	  aanwezig.	  

dag	  1: categorie afstand
dames	  en	  H65	  -‐	  H75 500m
dames	  en	  H65	  -‐	  H75 1500m

HSB	  -‐	  H60 500m
HSB	  -‐	  H60 3000m

aanmelding:
Dames+H65-‐H75	  vanaf	  10:00	  uur	  bij	  aanmeldbalie	  in	  hal
HSB-‐H60:	  tussen	  14:00	  en	  15:00	  uur	  bij	  aanmeldbalie	  in	  hal

dag	  2: categorie afstand
dames	  en	  H65	  -‐H	  75 1000
dames	  en	  H65	  -‐H	  75 3000m

HSB	  -‐	  H60 1500
HSB	  -‐	  H60 5000

aanmelding:
Dames	  en	  H65	  -‐H75:	  vanaf	  10	  uur	  bij	  aanmeldbalie	  in	  hal
HSB	  -‐	  H60:	  tussen	  15:30	  en	  16:30	  bij	  aanmeldbalie	  in	  hal

Voor	  de	  langste	  afstanden,	  3000m	  en	  5000m,	  zal	  gebruik	  worden	  gemaakt	  van	  transponders.	  Uitreiking	  en	  inname	  vindt	  plaats	  op	  het	  middenterrein	  van	  sportcentrum	  Kardinge.

Zie	  verder	  de	  'Aanvullende	  regels	  NK	  Masters	  Allround	  en	  Afstanden'	  in	  het	  selectiedocument	  'Plaatsingsschema	  NK	  Masters	  2017-‐2018'	  te	  vinden	  op	  de	  site	  www.knsb.nl	  
(https://knsb.nl/wp-‐content/uploads/sites/98/2017/11/Plaatsingsschema-‐NK-‐Masters-‐2017-‐2018-‐v171031-‐1.pdf).

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.

UMCG,	  Hanzeplein	  1,	  9713	  GZ	  Groningen.

Anti-‐doping	  testen

Ziekenhuis:

Uiterlijk	  melden	  voor	  12:00	  uur

14:24

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.	  

Vanaf	  het	  middenterrein	  rechtstreeks	  
naar	  de	  coachingzone.

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

16:00
17:00

Uiterlijk	  melden	  voor	  12:00	  uur

15:45
17:16

aanvangstijd,	  tijdschema	  van	  de	  scheidsrechter	  is	  bepalend
13:25

EHBO:

Geluidsdragers

Medische	  verzorging

aanvangstijd,	  tijdschema	  van	  de	  scheidsrechter	  is	  bepalend

Coaches	  dienen	  in	  het	  bezit	  te	  zijn	  van	  een	  seizoens-‐accreditatie	  
(zie:	  https://knsb.nl/wp-‐content/uploads/sites/98/2016/11/Accreditaties-‐trainers-‐NKs-‐seizoen-‐2016-‐2017-‐v161117.pdf).

Deze	  kunnen	  coaches	  aanvragen	  bij	  het	  bondsbureau	  via	  wedstrijdorganisatie@knsb.nl.
Coaches	  dienen	  deze	  op	  de	  baan	  zichtbaar	  te	  dragen.

Bijzonderheden

Coaches

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

Gebruik	  Coaching-‐zone

Uiterlijk	  melden	  voor	  15:00	  uur

Programma

Trainingen	  op	  zaterdag-‐	  en	  zondagmorgen	  alleen	  voor	  rijders,	  die	  zich	  aanmelden	  voor	  4	  februari	  2018	  via	  e-‐mailadres:	  klaasmeindertsma@gmail.com.	  Graag	  met	  opgave	  van	  naam	  en	  
licentienummer	  en	  voor	  welke	  dag(en).	  Op	  dag	  zelf	  ligt	  de	  lijst	  bij	  de	  balie	  in	  ontvangsthal	  van	  Sportcentrum	  Kardinge.

13:30

Uiterlijk	  melden	  voor	  16:30	  uur

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

19:19
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