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KNSB CUP 1 
 

Namens SVU Shorttrack, nodigen wij uw club uit voor de 1e wedstrijd in de 

KNSB Cup op zaterdag 9 november 2019 te Utrecht. 

 

Locatie:  

Sports & Business Center De Vechtsebanen 

Mississippidreef 1515 

3565 CE UTRECHT 

 

Wedstrijdafstand  : 1000 meter en relay 
 

Voorlopig tijdschema: 

Inrijden D,E,F divisie  : 08.00 uur  

Inrijden A,B,C, divisie : 13.00 uur  

Het definitieve tijdschema zal op donderdag 7 november 2019 gepubliceerd worden op 

www.shorttrackonline.info 

 

Wedstrijdinformatie: 

Deelname staat open voor rijders van een bij de KNSB aangesloten vereniging. Zij dienen in het 

bezit te zijn van een wedstrijdlicentie voor de discipline shorttrack en aan de, door sectiebestuur 

shorttrack, gestelde limiettijden te hebben voldaan. Rijders dienen zich voor deze wedstrijd 

geregistreerd te hebben als KNSB Cup-rijder en de kosten voor inschrijving te hebben voldaan. 

 

Inschrijving: 

Opgave van uw rijders : op de gebruikelijke wijze via www.shorttrackonline.info. 

 

Sluiting inschrijving : dinsdag 5 november 2019 

 

Wedstrijdleiding  : Daan Brand en Claudia Kluivers 

  

Helmcap:  

Rijders die vorig seizoen aan de KNSB Cup hebben deelgenomen, rijden dit seizoen met 

hetzelfde helmnummer en derhalve de eigen helmcap van vorig jaar. Nieuwe deelnemers 

ontvangen bij hun eerste wedstrijd een nieuwe helmcap. Indien deelnemers de helmcap van 

vorig jaar niet bij zich hebben bij een wedstrijd of kwijt geraakt zijn kunnen ze tegen betaling 

van € 15,- een nieuwe helmcap kopen. 

 

Transponders 

Dit seizoen ontvangen de deelnemers aan de KNSB Cup een set transponders in bruikleen, deze 

transponders moeten tijdens de wedstrijd om de enkels worden gedragen. De transponders 

zullen dit jaar in een pilot worden gebruikt. 

De rijders van het RTC en NTS zullen rijden met hun eigen transponders. 

Voor de bruikleen zal bij de uitreiking van de transponders een bruikleenovereenkomst 

getekend moeten worden. De borg van € 20,- moet contant en gepast betaald worden. Na 

afloop van KNSB Cup 5 worden de transponders weer ingenomen door de KNSB. Niet 

ingeleverde transponders worden in rekening gebracht.  
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De rijder en indien deze rijder jonger dan 16 jaar is de ouder, worden verzocht de 

bruikleenovereenkomst, die eerder verstuurd is aan de vereniging, alvast in te vullen en te 

tekenen. 

 

Veiligheid 

Rijders die niet hebben deelgenomen aan de Openingswedstrijd KNSB Cup op 21 september, 

verzoeken we om bij aanmelding voor de wedstrijd de punten van de ijzers te laten controleren 

op de juiste afronding bij één van de aanwezige sectiebestuursleden. 

 

Ophalen 

Tegelijk met het laten controleren van de ijzers kunnen deze rijders het helmcapnummer laten 

controleren cq. de helmcap ophalen, en, onder afgeven van bruikleenovereenkomst en borg, de 

transponsers op te halen bij één van de aanwezige sectiebestuursleden. 

 

Liability: 

“All participants have to take care of their own safety in accordance with I.S.U Rule 119. At the 

same time participants should be covered by their own national insurance. The organizers can 

not be held responsible for any kind of injury or property loss during the competition.” 

 

Voor vragen kunt u ons bereiken op:   

 

Marica Bakker   +31 6-52662569 

Email: wedstrijdorganisatieshorttrack@gmail.com 

 

Met sportieve groet, 

Schaatsvereniging Utrecht - Sectie Shorttrack   
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