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Inschrijvingen en reglementen 

Free-wheel Inline Cup Oost competitie. 
(versie februari 2019) 

 
Algemeen 
 
Rijders uit de volgende categorieën kunnen deelnemen aan de Free-wheel Inline Cup Oost: 

o Kadetten-meisjes      (vallen onder categorie Dames2) 
o Kadetten-jongens  
o Junioren-meisjes (vallen onder categorie Dames) 
o Junioren-jongens (vallen onder categorie Heren) 
o Dames 
o A-rijders  (vallen onder categorie Heren)   
o B-rijders  (vallen onder categorie Heren)   
o C-rijders           (vallen onder categorie Heren)   
o Masters        (vallen onder categorie Heren)  

 
  

De competitie van de Free-wheel Inline Cup Oost is echter opgesplitst in de volgende categorieën:    

 Dames 1                (alle snelle Dames en snelle Junioren-meisjes vallen deze categorie) 
 Dames 2                (alle overige Dames, overige Junioren-meisjes en Kadetten meisjes 
                                    vallen in deze categorie) 

 Heren 1              (A+B-rijders, snelste Junioren, snelste C-rijders snelste Masters) 
 Heren 2   (overige C-rijders en overige Masters)  
 Kadetten jongens  
 Recreanten Dames  
 Recreanten Heren 

    
 

Er wordt in 2 groepen gestart.   

 In groep 2 starten Heren 2 Dames 2 en Kadetten-jongens. 

 in groep 1 starten Dames 1 en Heren 1 samen.  

 

 

De verdeling Heren 1 - dames 1 en Heren 2 - dames 2 is een indicatie. 
De keuze om in Heren 1/2 en Dames 1/2 te starten ligt bij de rijder zelf.  
 
  
Een rijder mag tijdens het seizoen 1 keer van categorie wisselen maar verliest dan wel zijn behaalde punten.  
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Informatiebulletin  

 

voor de Freewheel Inline cup Oost Deventer 

Organisatiecomité 

 

 

 

De organisatie van de Freewheel Inline cup Oost Deventer is: Deventer 

IJsclub 

 

Nadere informatie te verkrijgen bij, tevens contactadres: 

Naam: Gerwin Boschloo  

Adres:Claes Jansz Visscherstraat 4  

Tel.nr.: 0615051554  

E-mail: g.boschloo@deventerijsclub.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het OC is als volgt samengesteld: 

 

Namen/contactgegevens invoegen 

 

 

 

Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent deze wedstrijd is beschikbaar 

via http://www.schaatsen.nl/kalender/. 

http://www.schaatsen.nl/kalender/
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1. Deelname  

 

 

De algemene informatie voor voor licentiehouders en niet licentiehouders kun 
je vinden op de betreffende site van de KNSB (https://knsb.nl/inline-skaten/ )    
Ook nadere informatie over wat je nodig hebt en wat je moet weten om aan 
inline-skate wedstrijden mee te kunnen doen en informatie over o.a. de 
locatie, kleedgelegenheid etc. kan via deze link. Tevens kun je hier de 
informatie vinden omtrent de starttijden van diverse categorieën. 
 
Voor alle rijders geldt dat zij een licentie moeten hebben van de KNSB. 
Niet-licentiehouders (b.v. recreanten) kunnen maximaal met 3 wedstrijden 
meedoen, daarna moeten ze een licentie aanschaffen. 
Licentiekosten variëren per categorie en soort lidmaatschap. 
 
Inschrijven licentiehouders 
Licentiehouders dienen zich in te schrijven via https://knsb.nl/inline-skaten/ 
en dan verder via “Inschrijven wedstrijden”. 
Inschrijfgeld voor deelname aan de gehele competitie is € 30,-. (Kadetten 
betalen € 15,- voor de gehele competitie).  
Dit bedrag moet tenminste 2 dagen voor aanvang van jouw eerste wedstrijd 
overgemaakt zijn op bankrekening nummer NL28 INGB 0005 1292 64 t.n.v. 
RTC Oost. 
Opgelet:.....Het is toch weer verplicht gemaakt om je voor iedere 
wedstrijd apart aan te melden.  
Dit omdat het ter plaatse aanmelden, vlak voor de wedstrijd, onze vrijwilligers 
een heleboel administratief werk bezorgt. We rekenen op jullie medewerking. 
Dit niet vergeten want licentiehouders die op de dag zelf (na)inschrijven 
moeten ter plaatse contant betalen. (€ 5,- tot 18 jaar en € 7,50 voor 18 jaar 
en ouder) 
Ook moet je uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd jouw 
handtekening op de intekenlijst zetten. 
Indien men zich niet opgegeven heeft voor de gehele competitie betalen 
licentiehouders van 18 jaar en ouder € 7,50 per wedstrijd ( € 5,00 voor 
licentiehouders tot 18 jaar).   
Alle kosten moeten ter plekke vooraf worden voldaan. 
 
 
Inschrijven niet-licentiehouders (b.v. recreanten) 
Wil je kennismaken met het inline-skaten in wedstrijdverband en eens 
deelnemen? 
 
Je kunt via een daglicentie drie keer deelnemen en zo ervaren of inline-skaten 
iets voor jou is. 
Niet-leden of rijders die niet in het bezit zijn van een geldige wedstrijdlicentie 
kunnen, indien de ruimte dit toelaat, maximaal 3 wedstrijden deelnemen op 
een daglicentie. Hierna dien je een lidmaatschaps- en licentieaanvraag in te 
dienen voordat je aan een volgende wedstrijd kunt deelnemen.   

https://knsb.nl/inline-skaten/
https://knsb.nl/inline-skaten/
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Rijders die op daglicentie willen deelnemen kunnen zich uiterlijk 24 uur voor 
aanvang van de wedstrijd per E-mail aanmelden via info@free-
wheelinlinecupoost.nl . Ze kunnen zich ook uiterlijk een half uur voor aanvang 
van de wedstrijd melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
De kosten voor een daglicentie bedragen € 2,00 voor niet licentiehouders tot 
18 jaar.  
Niet licentiehouders van 18 jaar en ouder betalen € 3,50 voor een daglicentie.  
Alle kosten moeten ter plekke vooraf worden voldaan. 
  
Tekenen presentielijsten tot 30 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd: 
Sportpark Keizerslanden 
Borgerlerdijk 
7415ZH Deventer 

  

  

2. Medische verzorging Tijdens de wedstrijden is er EHBO aanwezig. 

 

Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer 
 

 

3. Kleedkamers Kleedgelegenheid aanwezig:    X ja  

Douchegelegenheid aanwezig: X ja  

 

Sportpark Keizerslanden 
Borgerlerdijk 
7415ZH Deventer 

  

4. Tijdwaarneming De tijdwaarneming zal door middel van transponders worden 

geregistreerd.  

 

Voor meer informatie over transponders zie Art. 90: 

http://knsb.nl/files/2015/02/Specifieke-bepalingen-Inline-Skaten.pdf 

 

  

4. Officials 

 

Hoofdscheidsrechter 

 

 

 

5. Uitslagen De uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal 

beschikbaar zijn op schaatsen.nl. 

 

6. Huldigingen  Na afloop van de afstand vinden huldigingceremonieën plaats, bij 

voorkeur, direct na afloop van hun race. Gaarne medewerking van de 

betrokken winnaars (1e,2e, en 3e) om zich hiervoor beschikbaar te 

houden. 

 

mailto:info@free-wheelinlinecupoost.nl
mailto:info@free-wheelinlinecupoost.nl
http://knsb.nl/files/2015/02/Specifieke-bepalingen-Inline-Skaten.pdf
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7. Programma  

in hoofdlijnen 

 

 

 

Programma 

 

19.00 uur categorie:recreanten   schema/afstanden:10R 

19.30 uur categorie:KJ             schema/afstanden:10R 

19.30 uur categorie:Dames2   schema/afstanden:10R  

19.30 uur categorie:Heren2   schema/afstanden:17R  

20.15 uur categorie:Dames1   schema/afstanden:14R  

20.15 uur categorie:Heren1   schema/afstanden:21R  

 

 

Parcours 

Lengte parcours: 1130m 

 

8. Routebeschrijving 
Adres: Sportpark Keizerslanden Deventer 

  

 

 

9. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan 

kunnen via e-mail worden gesteld; g.boschloo@deventerijsclub.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


