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Informatiebulletin  
De Zilveren Bal 2019 - junioren 

Versie 3 (13-03-2019) 
 
Contactgegevens organisatiecomité 
E-mail: Info@dezilverenbal.nl  
Telefoon: +31 0 650487883 
Postadres: Ruusbroecstraat 23, 8913 HM, Leeuwarden 
 
Deelname 
Deelname is voor alle junioren C, B en A. Enkel bij de junioren B is een deel 
van de startplekken voorbehouden aan de best geklasseerde acht 
rijd(st)ers via de Sprint Leauge. Overige deelname is op volgorde van 
aanmelding en VOL =VOL! Er kunnen 30 schaatsers per categorie 
deelnemen. Inschrijven kan vanaf 25 februari via 
https://inschrijven.schaatsen.nl. De inschrijving sluit op 11 maart 2019.  
 
Afmelding 
De deelnemers kunnen zich tot de sluitingsdatum van de inschrijving (11 
maart) afmelden via de link in de aanmeldbevestiging. Na sluiting van de 
inschrijving dient men zich af te melden bij de wedstrijdsecretaris van het 
OC, S. Luinenburg, tel. 06-51352507 of via een email aan 
s.luinenburg@knsb.nl.	  
 
Op de wedstrijddag (16 maart) afmelden bij de wedstrijdsecretaris of de 
scheidsrechter.  
 
Aansprakelijkheid 
Deelname is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk 
gehouden worden voor letsel opgelopen door of tijdens deelname aan De 
Zilveren Bal.  
 
Ook kan de organisatie niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal 
& beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens De Zilveren Bal. 

Toegang tot het stadion 
Deelnemers kunnen zich op 16 maart 2019 van 17:30 tot 18:15 uur 
aanmelden in de ontvangsthal van de Elfstedenhal. Bij aanmelding 
ontvangt elke deelnemer een accreditatie.  

De toegang voor het juniorentoernooi is voor bezoekers gratis. Voor 
toegang tot het hoofdtoernooi moet elke bezoeker in het bezit zijn van 
een geldig entreebewijs. Dit geldt ook voor de deelnemers aan het 
juniorentoernooi.  

Toegangskaarten  
Deelnemers aan het juniorentoernooi krijgen de mogelijkheid om met 
kortingskaarten te kopen voor het hoofdtoernooi, dat op vrijdagavond 15 
maart plaatsvindt. Hierover ontvangen deelnemers na inschrijving meer 
informatie per email. 
 
Kleedkamers  
Tijdens het juniorentoernooi zijn de kleedkamers in de tent op het 
middenterrein. Voor dames en heren is er een aparte kleedkamer. De 
kleedkamers zijn op vertoon van de accreditatie toegankelijk.  



		2	
	

 
Sporterslounge 
Op het middenterrein is een sporterslounge ingericht. Hier kunnen de 
deelnemers tussen de wedstrijden door verblijven. Deze ruimte is alleen 
voor deelnemers toegankelijk.     
 
Mixed-zone 
Om in de sporterslounge te komen moet je door de mixed zone. In deze 
ruimte kun je in contact komen met je supporters en de pers. Interviews 
mogen enkel en alleen in de mixed-zone worden gegeven. 
 
Warming-up faciliteiten  
Warming-up faciliteiten op het ijs zijn tijdens De Zilveren Bal zeer beperkt.  
 
Deelnemers kunnen voor de wedstrijd een warming-up doen rondom de 
ijsbaan of op het middenterrein bij de sporterslounge. 
 
Medische verzorging 
Tijdens het evenement zal er EHBO aanwezig zijn. 
 
Huldigingen 
Na afloop van de laatste wedstrijd wordt er zo snel mogelijk gehuldigd. 
 
Prijzen  
Voor de nummers 1, 2 en 3 van elke categorie is er medaille en voor de 
winnaars nog een mooi prijzenpakket.  
 
Coaches  
Coaches mogen tijdens De Zilveren Bal niet op het ijs. Dat geldt ook voor 
de inrijdsessie.   
 
Wedstrijdverloop  
Alle deelnemers rijden binnen hun categorie twee keer een 100m op tijd. 
De drie rijders met de snelste tijd over twee omlopen plaatsen zich voor 
de Superfinale. Hierin wordt de volgorde van het podium bepaald. Van de 
andere deelnemers telt de snelst gereden tijd voor het eindklassement.  
 
Loting 
De startlijst voor de 1e ronde is op basis van willekeurige loting per 
categorie. De loting voor de 2e ronde is op basis van de uitslag van de 1e 
ronde. Dus de snelste uit de eerste omloop rijdt tegen de nummer 2 en 3, 
de nummer 4 tegen nummer 5 en 6, enzovoort.  
 
Ritindeling  
Voor de tweede ronde en de Superfinale geldt; de snelst geklasseerde 
rijd(st)er start in de middelste baan, met de gele band. De tweede 
snelste start in de buitenbaan, met de rode band, en de derde snelste 
start in de binnenbaan, met de witte band.  
 
Deelnemers dienen zelf het juiste bandje te verzorgen. 
 
Gelijke eindtijden  
Bij gelijke tijden tussen de nummer 3 en 4 na twee omlopen zal er een 
skate-off gereden worden om te bepalen welke rijd(st)er er door gaat 
naar de Superfinale.    
 
Tijdregistratie vindt plaats in duizendsten van seconden.  
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Startprocedure  
De reguliere startprocedure wordt gehanteerd. Degene die een tweede 
valse start maakt zal worden gediskwalificeerd.  
 
Opmerking: De starter is gerechtigd om bij een tweede valse start de rit 
toch door te laten gaan en de sporter na afloop van de race een 
diskwalificatie te geven, zoals vermeld in art 255.4 van het internationale 
wedstrijdreglement van de ISU.  
 
Overrijden 
Indien een deelnemer gehinderd wordt tijdens zijn/haar rit, kan de jury 
besluiten de deelnemer het recht te geven over te rijden. Dit zal gebeuren 
nadat de eerstvolgende categorie, uitgezonderd van de junioren A heren. 
Zij rijden direct na afloop van hun eigen categorie.   
 
Programma  
17:30 – 18:15  Inschrijving open 
19:00    Start ronde 1   
20:00   Baanverzorging 
20:20   Start ronde 2  
21:15   Start Superfinales 
21:30   Prijsuitreiking 
 
Rijrichtingen  
Zie plattegrond: Rijd(st)ers die finishen glijden via de buitenste 
wedstrijdbaan uit richting de start en blijven aan de buitenzijde van de 
pionnen (oranje pijlen). Deelnemers die inrijden doen dit in de inrijbaan en 
binnenste wedstrijdbaan (blauwe pijlen). 
 
Melden voor de start 
Deelnemers melden zich in het midden van de bocht (zie plattegrond). 
Vanuit daar stellen zij op voor de start.   
 
Volg je ons al op social media? 
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