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1. Online inschrijven
(en uitschrijven)

Als je je hebt gekwalificeerd voor het NK Shorttrack Junioren (of reserve
staat) dan ontvang je een persoonlijke uitnodiging per mail (afzender
inschrijven@knsb.nl).
Heb jij een uitnodigingsmail ontvangen?
● Bevestig dan je deelname via de inschrijflink in de mail.
Let op, dit kan tot uiterlijk zondag 10 maart 20.00 uur. Zonder online
inschrijving wordt je naam niet opgenomen in de definitieve
deelnemerslijst.
●

Controleer je inschrijving meteen daarna via
https://inschrijven.schaatsen.nl en check of je inderdaad op de
(online) deelnemerslijst staat. Na 10 maart 20.000 uur is de
inschrijving definitief gesloten!


2. Afmelden (ná
inschrijving)
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In het geval je geen deel kan/wil nemen aan het NK Shorttrack
Junioren, kun je de uitnodigingsmail als niet verzonden
beschouwen en word je niet opgenomen op de definitieve
deelnemerslijst.

Heb je je ingeschreven voor het NK Shorttrack Junioren en blijk je door
onvoorziene omstandigheden toch niet mee te kunnen doen?
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●
●
●

Vóór 10 maart 20.00uur: Meld je af via de link in de bevestigingsmail
die je hebt gekregen na je inschrijving.
Ná de sluitingsdatum van de inschrijving: stuur een mail naar de
wedstrijdleider, Martijn Brand (m.brand@shorttrackjury.nl).
Op de wedstrijddagen zelf kun je je persoonlijk afmelden bij de
wedstrijdleider.

3. Trainingsfaciliteiten

Er zijn geen trainingsfaciliteiten rondom het NK

4. Warming-up
faciliteiten

hometrainers zijn beschikbaar op het rijdersplein (gedeelte van het
middenterrein van de ijshal). Voor overige warming up faciliteiten dien je
zelf te zorgen

5. Anti-doping

Op de wedstrijddagen kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd.
Zorg voor een geldige legitimatie.

6. Medische verzorging

De medische verzorging is in handen van Stichting Dienst Medische
Hulpverlening Nederland (www.dmh-nederland.nl). Tijdens het NK zijn een
arts een verpleegkundige en een EHBO’er aanwezig.

7. Huldiging

Direct na afloop van de race vindt de huldigingsceremonie plaats op het
ijs. Heb jij een plek in de top 3 veroverd? Dan blijf je natuurlijk in de buurt
zodat je snel het ijs weer op kunt voor de huldiging.

8.

Het protocol (uitslagen) is na afloop van de wedstrijd te vinden op:
https://www.schaatsen.nl/kalender/2019/3/nk-junioren-shorttrack/ en
www.shorttrackonline.info.

Protocol

9. Infodesk

Meld je op de (eerste) wedstrijddag aan bij de Infodesk van de
wedstrijdorganisatie op het middenterrein, bij de sponsorbanner.

10. Aanmelden rijders &
helmcaps

bij de infodesk/inschrijving bij de wedstrijdorganisatie
Alle deelnemers dienen hun eigen vaste helmcap te dragen tijdens het
NK, dit geldt ook voor warming-up sessies.

11. Toegang tot het
stadion

Accreditatie is niet van toepassing

12. Kleedkamers

Kleedruimte is beschikbaar op het rijdersplein. De kleedruimtes zijn alleen
toegankelijk voor de deelnemers en hun coaches.

13. Fruit & water

aanwezig, mogelijk gemaakt door Smeding groenten en fruit
(www.smeding.nl/)
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14. Lunch & diner

in het 11scafé is een NK junioren dagmenu voor € 9,50 verkrijgbaar

15. Koffie & thee

bij het horecapunt op het middenterrein

16. Wedstrijdpak en
reclamelogo’s

Via de volgende link https://knsb.nl/wpcontent/uploads/sites/98/2017/10/Reglement-Sponsoring-en-reclameKNSB-30-september-2017.pdf
kun je het reglement vinden betreffende het aanbrengen van
sponsorlogo’s op wedstrijdpak en presentatiekleding.
Daarnaast hierbij het Communiqué 8, waarbij wordt aangegeven bij welk
type wedstrijd je welke kleding kan/moet dragen, zie:
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2013/09/ShorttrackCommunique-08-Kledingvoorschriften-revisie-0.pdf

17. Programma
in hoofdlijnen

Zodra het programma bekend is, kun je het vinden op:
https://www.schaatsen.nl/kalender/2019/3/nk-junioren-shorttrack/
Let op! De tijden kunnen gaandeweg nog veranderd worden. Check het
programma dus nog voor aanvang.

19. Parkeren

Parkeren kan kosteloos direct bij de ijshal

20. Sportmassages

zelf te organiseren

21. De elfstedenhal

Elfstedenhal
Fryslânplein 1
8914 BZ Leeuwarden
Tel: 058-2135555
https://www.elfstedenhal.frl/

22. Overig

In hetzelfde weekend vind het schaatsevenement “De Zilverenbal, ’s
werelds snelste schaatsshow” plaats in de 11Stedenhal.
https://dezilverenbal.nl/

23. Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? mail de Organisatie Commissie dan even
of loop tijdens het evenement langs bij de organisatietent

Versie: 12-03-2019

NK Shorttrack Junioren
16 - 17 maart 2019
Elfstedenhal in Leeuwarden

Het NK Shorttrack Junioren 2019 is powered by

Versie: 12-03-2019

