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Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de KPN NK Shorttrack is 

beschikbaar via https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/1/kpn-nk-

shorttrack/ 

1. Deelname  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuele deelname 

De deelnemers en reserves aan de KPN NK Shorttrack worden persoonlijk 

uitgenodigd door de KNSB. Deelnemers worden per mail uitgenodigd en 

dienen hun deelname te bevestigen c.q. af te melden op 

https://inschrijven.schaatsen.nl/. De inschrijving opent op uiterlijk 23 

december om 17.00 uur en sluit dinsdag 31 december om 12.00 uur, 

Zonder inschrijving word je niet opgenomen op de definitieve 

deelnemerslijst, bijschrijving is niet meer mogelijk. Controleer dus de 

deelnemerslijst na je inschrijving, of je er inderdaad op staat.  

Mocht je (na inschrijving) door onvoorziene omstandigheden niet mee 

kunnen doen, dan is een afmelding via de link in de inschrijfbevestiging 

vereist. Afmeldingen na 31 december 12.00 uur dienen tevens rechtstreeks 

per mail aan de wedstrijdleiders wedstrijdleiders@shorttrackjury.nl gemeld 

te worden. Op wedstrijddagen kun je je afmelden bij de wedstrijdleiders. Op 

wedstrijddagen kun je je afmelden bij de wedstrijdleider. 
 

 

2. Aanmelding Time 

Trial 

 

 

3. Accreditaties en 

aanmelden op 

wedstrijddag  

 

Alle informatie met betrekking tot de Time Trial is te vinden in Communiqué 

4 via https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2013/09/Shorttrack-

Communiqu%C3%A9-4-NK-Senioren-versie-1-december-2019.pdf 

 

Persoonlijke aanmelding op de wedstrijddag is vereist bij de aanmeldbalie 

direct bij binnenkomst van de Elfstedenhal alwaar je ook je accreditatie zult 

ontvangen. 

4. Teambegeleiders/ 

     Coaches en info-     

     verstrekking 

Helmcaps en transponders 

Iedere rijder dient zijn/haar helmcaps en transponders mee te nemen die 

zijn verstrekt bij de KNSB Cup competitie. Indien je deze nog niet in bezit 

hebt dien je dit uiterlijk 31 december melden aan 

wedstrijdorganisatie@knsb.nl.  

 

  

5. Teamleaders 

meeting  

 

 

 

De Teamleaders meeting zal plaatsvinden op zaterdag 4 januari om 11.30 in 

de ruimte bovenaan de trap van de kantine. 
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6. Trainingsfaciliteiten 

en tijdschema 

 

 

Er zijn geen trainingsmogelijkheden op de dagen voor de wedstrijden. 

De voorlopig actuele tijdschema’s zijn te vinden op schaatsen.nl. 

 

 

7. Gebruik warming-up 

faciliteiten 

 

 

Er zijn spinning fietsen ter beschikking gesteld ten behoeve van een 

warming-up. Deze zijn te vinden op het middenterrein. 

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

LET OP! Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd 

kunnen worden! 

 

9. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddag is een eerste hulppost ingericht in de EHBO-ruimte. 

Tevens zal er een arts, verpleegkundige aanwezig zijn. 

 

10.  Huldiging  Er wordt per afstand op het ijs gehuldigd. Het allround podium vind na 

afloop van het programma op zondag plaats op het middenterrein.  

  

8. Toegang tot het 

stadion en 

toegangskaarten 

De wedstrijden zijn GRATIS te bezoeken.  

  

9. Kleedkamers 

 

Er is kleedgelegenheid op het middenterrein van de Elfstedenhal in een 

afgeschermd gebied. Daarnaast zijn er twee kleedkamers beschikbaar 

grenzend aan de ijshockeyhal.  

 

  

10. Catering Voor de deelnemers is water en fruit beschikbaar. 

  

11. Wedstrijdpak en 

reclamelogo’s 

Via de volgende link https://knsb.nl/wp-

content/uploads/sites/98/2017/10/Reglement-Sponsoring-en-reclame-

KNSB-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/Shorttrack-

Communique-08-Kledingvoorschriften-revisie-0.pdf 
 

13. Programma  

in hoofdlijnen 

 

 

Indien het programma bekend is staat deze op:  

https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/1/kpn-nk-shorttrack/ 
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