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Wedstrijd: KPN ONK Marathon, zaterdag 26 januari 2019 
Weer:   Temperatuur -12 tot 1 graden Celsius, W wind kracht minimaal tot matig. 
 
Parcours: 
Lengte:  1 ronde is 10km 
Verzorging: Enkel zone voor finish (rechts baan gele vak), begint na 500m aanduiding 
Afvalzone: Enkel 3 zones (beide kanten baan, zones rond de 200m, groene vakken) 

- 1e rond 1km, begin en einde aangeduid met KNSB doeken. 
- 2e vooraf 6km, begin en einde aangeduid met KNSB/KPN/Daikin doeken. 
- 3e na 9km, begin aangeduid met KNSB/KPN/Daikin doeken, incl verzorgingsstraat.  

 
 

Herenwedstrijd: 
Start:  08:00 uur  
Afstand: 150km (15 ronden) 
Duur:  04:00 uur 
Finishtijd: 12:00 uur (bij benadering) 
 
Dameswedstrijd: 
Start:  12:30 uur  
Afstand: 100km (10 ronden) 
Duur:  03:30 uur 
Finishtijd: 16:00 uur (bij benadering) 
 
Aanvullend: 
- Wijzigingen inschrijving (opgave/aanmelding) t.o.v. KPN Grand Prix 1 via H.Hoogeveen@knsb.nl. 

Bij nieuwe opgave is materiaalcontrole om 18:30 uur in hotel Regitnig bij SR Jans Hoogeveen. 
- Let op juist geregistreerde en werkende transponders op MijnKNSB, de nodige aandachtspunten! 
- Via http://www.livemarathon.nl/ transponderdoorkomsten te volgen (start/finish en 5km). 
- Via schaatsen.nl/marathon en weissensee.nl is liveblog, webcam en speakers tegelijk te volgen. 
- Let op gezamenlijk gebruik van bankjes. Zonder overmatig gebruik is er voor iedereen voldoende, 

daarbij rekenen we niet 1 persoon per bank, wij hopen jullie ook niet.  
- Start/verzamelen bij begin vd hekken finishstraat (boog op 125m van finish). 
- Achterblijvers op ronde achterstand uit koers. Hulp door achterblijvers is niet toegestaan. 
- Voorlopige uitslag komt op juryhok te hangen, schaatsen.nl en whatsapp groep ploegleiders. 
- Protesten bij de scheidsrechter (aan start/finish) tot 30 min na publicatie uitslag. 
- Huldiging zsm na de finish van desbetreffende wedstrijd. 
- Medische ondersteuning staat standby naast het ijs en op te roepen via jury.  
- Er wordt gekeken naar huidige + nieuwe doorsteken op parcours. 
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