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Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de Daikin NK Inlineskaten
Baan/weg is beschikbaar via
https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/8/daikin-nk-inlineskaten-baanweg/
1. Informatievoorziening Via de Sportity app en op schaatsen.nl zal de volgende informatie worden
/ startlijsten /
verspreid:
uitslagen
- Praktische informatie en mededelingen
- Startlijsten/ volgorde voor elke afstand.
- Uitslagen na elke afstand.
- Klassementen junioren A sprint + lange afstand
2. Afmelding
De aanmelding voor de deelname Mocht je (na inschrijving) door
onvoorziene omstandigheden niet mee kunnen doen, meldt je dan af via
skaten@knsb.nl.
3. Begeleiders / coaches Er wordt elke dag 1 begeleider per deelnemer toegelaten tot het
evenement in verband met de COVID-19 maatregelen. Wij vragen iedereen
zich te houden aan de gestelde regels. De begeleiders en coaches mogen
plaatsnemen langs de baan tot de maximale capaciteit bereikt is. Deze zal
worden bijgehouden bij de ingang. Indien er geen plek is langs de baan
zijn de wedstrijden te volgen op een LED scherm naast de baan.
4. Trainingsfaciliteiten /
warming-up

Er zijn geen trainingsfaciliteiten beschikbaar op de baan in Heerenveen en
Wolvega. De baan is 1 uur voor aanvang van het programma beschikbaar
voor warming-up.

5. Anti-doping

Op de wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd.
LET OP! Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd
kunnen worden!

6. Medische verzorging

Tijdens de wedstrijddagen is een eerste hulppost ingericht in een tent bij
de baan. Er zullen een arts, verpleegkundige en EHBO’ers aanwezig zijn op
het middenterrein en buiten de baan.

7. Huldiging

De huldigingen zullen direct na elke afstand plaatsvinden. Wij vragen jullie
na afloop van de finales tijdig beschikbaar te zijn voor de huldigingen. De
top 3 van elke categorie dienen zich te melden in de area of call. We
verzoeken de sporters te verschijnen in wedstrijdtenue, op skates met
helm op.
De huldigingen zullen aangepast worden in verband met de COVID-19
maatregelen. Voorafgaand aan de huldiging zal de coördinator dit protocol
doornemen met de winnaars.
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8.

COVID-19

9. Livestream / liveblog
9. Accreditaties
10. Deelnemerstenten

11. Catering
12. Parkeren

Rondom de baan is er een maximale capaciteit voor 210 personen. Bij de
in- en uitgang wordt er gecontroleerd op het hebben van een polsbandje.
Deze plaatsen zijn alleen toegestaan voor begeleiders! We verzoeken de
sporters de wedstrijden te bekijken via de livestream of op het LED
scherm.
Op vrijdag en zaterdag zal er een livestream beschikbaar zijn. Op zondag
zal er op schaatsen.nl een liveblog bij worden gehouden. Deze zijn
te vinden via: https://www.schaatsen.nl/inlineskaten/
De sporters krijgen geen accreditatie. Begeleiders dienen zich aan te
melden bij de inschrijving en ontvangen elke dag een polsbandje waarmee
ze toegang kunnen krijgen aan de baan.
Er kunnen vanaf donderdagmiddag tenten worden geplaatst op het gras
tussen de bomen grenzend aan de parkeerplaatsen. Let op dat deze goed
vast staan zodat ze niet weg waaien. In de nacht van donderdag op vrijdag
en vrijdag op zaterdag zal er geen beveiliging zijn. De tenten laten staan is
op eigen risico!
Voor de deelnemers en begeleiders zijn er verschillende dranken, soep,
broodjes hamburgers en tosti’s te koop gedurende de dagen.
Er kan geparkeerd worden op de aangegeven plekken op de afbeeldingen
hieronder:
Heerenveen:

Wolvega:
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13. Programma
in hoofdlijnen

14. Links en
bereikbaarheid

Het programma is te vinden via de onderstaande link en zal worden
gepubliceerd op de Sportity App
https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/8/daikin-nk-inlineskaten-baanweg/

Inlineskate piste Heerenveen:
Abe Lenstra Boulevard
8442 JW, Heerenveen
Inlinekate baan Wolvega:
Sportlaan 135
8471 NP, Wolvega

15. Onvoorzien
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Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan
kunnen gericht worden aan het organisatiecomité. ; skaten@knsb.nl

