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Informatiebulletin 

Organisatiecomité: 

De organisatie van deze KNSB Inline-cup baan/weg is Radboud Inline Skating, Medemblik samen met de 

KNSB. 

Nadere informatie te verkrijgen bij: Simone Douma-Murris 

            BaanSBISK@knsb.nl 

                                                                 KNSB, Postbus 11084, 3505 BB, Utrecht 

Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de KNSB Inline-Cup is beschikbaar via www.Schaatsen.nl. 

1. Inschrijven / Aanmelden 

• Inschrijven gebeurt per wedstrijd en per afstandscategorie (sprint en/of lange-afstand) via Schaatsen.nl 

tot 18u 3 dagen voor de wedstrijd. 

• De inschrijfkosten voor de KNSB Inline-cup baan/weg bedragen; 

€ 5,= junioren A / senioren per wedstrijdonderdeel (sprint en/of lange afstand) 

Betaling gebeurt via iDeal bij het inschrijven per wedstrijd. 

• Vergeten in te schrijven? Dit jaar kun je niet op locatie inschrijven. Kom in dat geval niet naar de locatie. 

Je krijgt geen toegang. 

• Afmelden tot 18u 3 dagen voor de wedstrijd met de ontvangen inschrijfbevestiging via 

Schaatsen.nl. Afmelden daarna kan via skaten@knsb.nl.  Niet afmelden leidt tot een boete zie onderaan 

dit informatiebulletin. 

• Tekenen presentielijsten per afstandscategorie tot 1 uur voor aanvang van de wedstrijd per afstand 

(sprint en/of lange-afstand)  

 

Locatie:  Sjoerd Huisman piste  

Adres locatie:  Theo Koomenlaan 3 

Plaats:   1693 MA Wervershoof 

2. Teambegeleider, coachesbijeenkomst en informatieverstrekking 

Vindt plaats voorafgaand aan de wedstrijd op aangeven van de hoofdscheidsrechter. 

Informatie en uitslagen tijdens de wedstrijd worden gepubliceerd via de app Sportity.  

Password; inline2020  
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3. Anti-doping 

Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. 

 

4. Medische verzorging 

Tijdens de wedstrijden is er EHBO aanwezig.  

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  Dijklanderziekenhuis 

Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn 

5. Huldigingen 

Na afloop van de afstand vinden huldigingceremonieën plaats, bij voorkeur, direct na afloop van hun race. 

De betrokken winnaars (1e,2e, en 3e) dienen zich hiervoor beschikbaar te houden. 

6. Uitslagen 

De uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal beschikbaar zijn op Schaatsen.nl. 

7. Officials 

Hoofdscheidsrechter: Tolinda de Vries  

8. Toegang locatie 

De toegang tot de locatie is gratis 

9. Kleedkamers 

Kleedgelegenheid aanwezig;  ja 

Douchegelegenheid aanwezig;  ja 

10. Tijdwaarneming 

De tijdwaarneming zal mede door middel van transponders worden geregistreerd.  Voor meer informatie 

over transponders zie Art. 77 van het reglement Specifieke-bepalingen-Inline-Skaten op de website van de 

KNSB. 
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11. Programma in hoofdlijnen 

Lengte parcours; 200m 

18.30 uur  inrijden 

19.00 uur  1000m + afvalkoers 

Zie aanvullende informatie onderaan dit infobulletin 

12. Onvoorzien 

Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan kunnen via e-mail worden 

gesteld; BaanSBISK@knsb.nl. 

================================================================ 

De series worden ingedeeld (slangenmodel) op basis van de stand van het klassement 2020. Nieuwe rijders 

worden toegevoegd op alfabetische volgorde (achternaam) (slangenmodel).   

Specifieke bepalingen 1000m 

Senioren/ Junioren A;   series en A + B finales 

Zie ook; KNSB Baan/Weg Competitie 2020 Aanvullende bepalingen en Specifieke bepalingen inline skaten.  

- Startprocedure Sprint (zie reglementen artikel 119 / 121) 

1000m (art. 109); De 1e serie is kwalificatie op tijd. Hierna is kwalificatie op basis van winnaar serie + rest op 

tijd. Er staan 8 rijders in finale. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen kwalificatierondes worden aangepast. 

Specifieke bepalingen afvalkoers  

- Junioren A / Senioren; series en finales 

Zie ook; KNSB Baan/Weg Competitie 2020 Aanvullende bepalingen en Specifieke bepalingen inline skaten. 

- Startprocedure Massastart (zie reglementen artikel 122) 

Afvalkoers baan (art. 111); De finale wordt gereden met 26 tot 30 deelnemers. Bij minder dan 30 

deelnemers zijn er geen kwalificatieronden. De scheidsrechter kan van dit aantal afwijken wanneer dit ten 

goede komt van het wedstrijdverloop en niet ten koste gaat van de veiligheid van de rijders. 
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LET OP! 

Per 2020 is er een boetesysteem van toepassing voor het niet op orde hebben van wedstrijdzaken. Het 

boetesysteem voor het niet afmelden blijft gehandhaafd zoals eerdere jaren. 

Hieronder vallen alle zaken / handelingen / tekortkomingen die zorgen voor vertraging in het wedstrijd 

verloop en/of die in strijd zijn met het reglement.  

1e overtreding; € 10,= 

2e overtreding; € 25,= 

3e overtreding; € 50,= 

4e overtreding en iedere daaropvolgende; € 100,= 

Alle overtredingen, onafhankelijk van type/aard, worden bij elkaar opgeteld gedurende het lopende seizoen. 

De betaling vindt plaats via tikkie (per app en/of email verzonden na de wedstrijd vanuit de KNSB). Bij niet 

betalen kan er de volgende wedstrijd niet worden gestart. 

 


