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1. Algemeen Zaterdag 13 juli vanaf 16.15 uur vindt de eerste wedstrijd plaats die onderdeel 
vormt van de Mass start cyclus 2019-2020. 
Plaats van handeling is IJsstadion Thialf. 
 
Op basis van het aantal startgerechtigde deelnemers zullen er zowel voor de Dames 
als de Heren elk 2 halve finaleheats worden verreden. De beste 8 van elk van deze 
heats kwalificeren zich voor de finales.  
 
In onderstaande artikelen wordt nadere informatie verstrekt die van belang is voor 
deelnemers en hun coaches. 
 

2. Deelname De deelnemers hebben zich voor maandag 8 juli 20 uur aangemeld via 
https://inschrijven.schaatsen.nl/. 
 
Criteria voor deelname na inschrijving wordt getoetst door de sectie Langebaan. 
Deze criteria staan vermeld in de bepalingen voor deelname aan de nationale 
competitie Mass start 2019/2020, zie https://knsb.nl/wp-
content/uploads/sites/98/2019/06/Bepalingen-Mass-Start-competitie-2019-2020-
190606-v1_0.pdf 
 
Na sluiting van de inschrijving dient men zich af te melden bij de wedstrijdsecretaris 
van het OC, Siep Luinenburg, tel. 06-51352507 of via een email aan 
SportExpertThialf@gmail.com. 
 

Op de wedstrijddag bij de wedstrijdsecretaris of de scheidsrechters. 
 
 

3. Informatie-verstrekking  
 

Alle relevante info omtrent de Pilot Mass start is te vinden via de Eventsite 
https://www.schaatsen.nl/kalender/2019/7/pilot-mass-start-competitie/ 

 
Hier zullen tevens de uitslagen worden gepubliceerd. 
 

4. Tijdschema Het tijdschema voor de wedstrijddag zal via de Event-site worden gepubliceerd. 
 
 

5. Kleedkamers De kleedkamers op de begane grond (aan de Kruising-zijde) kunnen worden 
gebruikt. 
 

6. Gebruik warming-up 
faciliteiten 

 
 

De volgende opties worden geboden in de krachttrainingshal op de 2e verdieping en 
te bereiken via de tunnels: 
 

a. Fietsen/Lopen/Springen 
b. Krachttraining  
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7. Mass start uitrusting 
deelnemers en Cap-
nummer verstrekking 

Uitrusting  
1. Deelnemers aan Mass start heats moeten een uitrusting  dragen in 
overeenstemming met art. 223 en art. 253 lid 4b.en art. 279 van het internationale 
reglement en de laatste ISU-communication (2195) betreffende veiligheidseisen: 

 
Alle deelnemers zijn verplicht te dragen: 

 Een snijbestendig racepak of onderkleding 

 Knie- en scheenbeschermers, gemaakt van kunststof of snijbestendig materiaal 

 Snijbestendige handschoenen 

 Snijbestendige nek- en enkelbescherming 

 Een helm die overeenkomt met de vorm van het hoofd 

 De helm moet voldoen aan de technische specificaties voor Short Track Speed 
Skating zoals aangegeven in ISU Special Regulations voor Short Track Speed 
Skating, regel 291, paragraaf 1.a).  

 
Bovendien moeten het voorste en achterste deel van de buizen van de schaatsen 
afgerond zijn, met een straal van 1 cm (ronding 10 cent munt).  
 
Van 15.00u t/m 15.30u zullen controles op de uitrusting worden uitgevoerd.  
Wordt niet voldaan aan de vermelde eisen dan wordt een deelnemer uitgesloten 
van deelname of gediskwalificeerd.  
 
Dit vindt plaats op het middenterrein. Bij goedkeuring vindt tevens uitreiking van de 
transponders en een cap-nummer plaats. Het cap-nummer moet over de helm 
worden aangebracht. Zowel de transponder-set als het cap-nummer blijven voor alle 
heats in het bezit van de deelnemer. Men rijdt dus deze dag met een vaste 
transponder-set en hetzelfde cap-nummer. Na de laatste race van een deelnemer 
(na de halve finale-heat of finale heat) moeten deze weer worden ingeleverd bij het 
afgiftepunt op het middenterrein. 
Let dus op: binnen het vermelde tijdbestek (15.00u t/m 15.30u) dien je je 
uitrusting te laten controleren. 
 
 

8. Tijdwaarneming De tijdwaarneming zal door middel van transponders worden geregistreerd.  
Deze zijn verplicht te dragen (zie punt 7). 
 
 

9. Logorechten 
wedstrijdkleding 

De deelnemers worden verzocht om via de link 
http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/ zich op de hoogte te stellen 
omtrent gebruik van de juiste wedstrijdpakken. 
 

10. Anti-doping  Op de wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd.  
 

11. Medische verzorging Voor en tijdens de wedstrijd is EHBO aanwezig.  
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is  
Ziekenhuis De Tjongerschans 
Thialfweg 44, Heerenveen 
Tel. 0513 – 685685 
 
 

http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten/
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12. Huldigingen  Huldigingceremonieën vinden niet plaats. 
 
 

13. Officials  Scheidsrechters  Berri de Jonge en Froukje de Vries 

& Jury- en ET-samenstelling   

 Starter Matthijs de Vrijer 

   

 Sectielid Mass start namens de KNSB Jan Zwier 

   

 Wedstrijdmanager en leiding Harry Koch (06-42451251) 
H.Koch@KNSB.nl 
Koos Stoker 
 

 Wedstrijdsecretaris Siep Luinenburg (06-51352507) 
SportExpertThialf@gmail.com 
 

 Juryleden Onno Kloosterboer 
Erik de Vries 
Erik Kuiper 
Roelof Kuiper 
Jappie Walstra 
Esther Walstra 
Michel Boelsma 
Tjeerd Bouma 
Willem Elsinga 
Ruben de Jong 
Miriam Kuiper (speaker) 
Reina Stoker 
Gerrit Stolte 
Bert Vegter 
 

 Tijdwaarneming Rixt Meijer 
Wouter ten Wolde 
Brand Kleinstra 
 
 

14. Toegang tot het 
stadion/ijsvloer 

 De toegang voor publiek is gratis  

 Accreditaties worden niet verstrekt 

 Coaching dient plaats te vinden achter de boarding en niet op het ijs. 
 

15. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan kunnen 
gericht worden aan de wedstrijdsecretaris van het OC. 
 
Namens het OC 
 
Siep Luinenburg 
Wedstrijdsecretaris 
SportExpertThialf@gmail.com 
06-51352507 
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