Informatiebulletin
Wedstrijd:
IJsbaan:
Adres:
Webadres:
Datum van:

Utrecht City bokaal tevens selectie voor het NK sprint Senioren
de Vechtse banen
Mississippidreef 151 3565 CE UTRECHT
http://www.vechtsebanen.nl/

8 december 2018

tot:

9 december 2018

Organisatiecomité
Telefoon:
E-mail adres:
Correspondentieadres:
Voorzitter:
Secretaris:

06 44 10 10 72
systeembeheerbcutrecht@gmail.nl

René Leliveld/Erwin Laupe
Hélène de Heer

Leden: Sectie Lange Baan Utrecht
Agaath Bouwhuijzen : catering

namens het SBLKB: Marijke Goeree
namens het SBLKB: Marcel Nijhof
aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1: Marijke Goeree
aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 2: Marijke Goeree

Betrokken officials
Scheidsrechter(s): Wil Schildwacht (D); Suzan van de Belt (H); Wycher Bos (ass)
Starter(s): Luc Heemskerk ; Bert Atzema
Waarnemer: Scheidsrechters: Joost Bergsma; starters : Mathijs de Vrijer

Deelname
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:
https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/

Reclame uitingen
Het reglement reklame uitingen is van toepassing op de RABO Holland Cup. Ook de wedstrijdbandjes mogen geen reclame bevatten.
http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten

Aanmelden en afmelden gebeurt via de site van Schaatsen.nl onder:
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden

Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité: systeembeheerbcutrecht@gmail.com

Coach overleg
Datum:
Plaats:
Tijd:

8-dec-18
voor jurytoren Trefpunt
16:45

Lotingen
dag 1:
dag 2:
dag 3:

Op basis van:
vantage
vantage

plaats:
plaats:
plaats:

KNSB ruimte
KNSB ruimte

tijd:
tijd:
tijd:

15:30
16:00

Warming up/Cooling down faciliteiten
Trainingsfaciliteiten: BEPERKT EN ALLEEN NA AANMELDING PER MAIL secretarislangebaanutrecht@gmail.com
datum:
6 december 2018
tijd van:
18:00
tot:
datum:
7 december 2018
tijd van:
08:00
tot:
Inrijden
dag 1:
8 december 2018
van:
16:45
tot:
dag 2:
9 december 2018
van:
16:45
tot:
dag 3:
van:
tot:
Plaats waar de warming up fietsen moeten staan
In de doorgang naar de hal bij de EHBO ruimte

19:00
09:00
17:10
17:10

Plattegrond waar de warming up fietsen moeten staan

Anti-doping testen
Op de baan is er een ruimte beschikbaar waar eventueel dopingtesten kunnen worden uitgevoerd. Namenlijsten dopingcontrole wordt opgehangen op het
prikbord bij de kleedkamers.

Gebruik Coaching-zone
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.
Plaats op de baan waar de coaches zich kunnen ophouden op momenten dat zij niet coachen:
Aan de overzijde aan de buitenkant van de baan, opstappunt einde rechte eind. Banken en matten aanwezig

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

Medische verzorging
EHBO: Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig.
Ziekenhuis: St Antonius, Soesterwetering 1, 3543 AZ Utrecht

Programma
dag 1:

categorie
Dames en heren

afstand
500/1.000

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend
17:30 tot 22:15

dag 2:

categorie
Dames en heren

afstand
500/1.000

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend
17:30 tot 21:00

