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Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de Daikin NK Inlineskaten 

Marathon en 100 meter sprint  is beschikbaar via  

https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/8/daikin-nk-inlineskaten-

marathon-en-100-meter-sprint/ 

 

en de Sportity app. Deze is te downloaden in de app store.  

 

Channel: KNSB Inline 

Password: inline2020 

Pushmessages: ja 

 

1. Informatievoorziening

/ startlijsten / 

uitslagen 

Via de Sportity app en op schaatsen.nl zal de volgende informatie worden 

verspreid:  

- Praktische informatie en mededelingen 

- Startlijsten/ volgorde voor elke afstand en categorie. 

- Uitslagen na elke afstand.  

-  

2. Afmelding 

 

Mocht je (na inschrijving) door onvoorziene omstandigheden niet mee 

kunnen doen, meldt je dan af via skaten@knsb.nl. 

 

3. Begeleiders / coaches Er worden begeleiders per deelnemer toegelaten tot het evenement. Wij 

vragen iedereen zich te houden aan de gestelde regels. De begeleiders 

mogen plaats nemen op de hoofdtribune en kunnen van hieruit de 

wedstrijden volgen.  

 

Voor de verzorgers van rijders is een aparte plek gecreëerd tijdens de 

wedstrijd. De verzorgers die zich hiervoor aangemeld hebben via het online 

formulier hebben hier per e-mail praktische informatie over ontvangen.  

Als je je verzorger voor of na de wedstrijd wilt ontmoeten, kan dit enkel op 

de parkeerplaats voor de tribune. Verzorgers hebben geen toegang tot de 

kleedruimtes. 

 

4. Warming-up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 meter sprint 

Vanaf 08.30 tot 09.00 is het circuit beschikbaar voor warming-up van de 

100 meter Junioren B.  

 

Marathon  

Tijdens de 100 meter sprints van de junioren B is er tijd voor 1 

opwarmronde voor de Masters. 

 

Tijdens de Finale 100 meter sprint van de Senioren/Junioren A is er tijd 

voor 1 opwarmronde voor de Senioren/Junioren A. 

 

 

 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/8/daikin-nk-inlineskaten-marathon-en-100-meter-sprint/
https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/8/daikin-nk-inlineskaten-marathon-en-100-meter-sprint/
mailto:skaten@knsb.nl
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5. Aanwezigheid 

deelnemers 

 

Vanaf 8.00 uur is de toegang tot het Circuit open. Kom dus niet veel 

eerder! 

Masters en Junioren B wordt verzocht na hun wedstrijd hun accreditatie in 

te leveren bij de registratie en het circuit te verlaten. Zij kunnen enkel op 

het terrein blijven als zij in het bezit zijn van een tribunekaart.  

Senioren en Junioren A kunnen pas vanaf 12.00 uur het Circuit betreden. 

 

6. Kleedkamers De pitboxen zijn als kleedkamers ingericht. Hier is voldoende ruimte om je 

spullen neer te leggen en je om te kleden. Er is geen douchegelegenheid, 

wel toiletvoorzieningen in de kleedkamers. De aantallen mensen per 

kleedkamer is gelimiteerd. Het aantal stoelen in de kleedkamer geeft de 

maximum capaciteit aan. Wijk hier niet van af! Er is geen ruimte om tenten 

op te zetten. 

 

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

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

kunnen worden! 

 

8. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddag is een eerste hulppost ingericht in Pitbox 3 in de 

pitstraat. Er zullen een arts, verpleegkundige en EHBO’ers aanwezig zijn. 

 

9. Huldiging  De huldiging van de categorieën Junioren B (marathon + 100 meter) en 

Masters zullen plaatsvinden direct na de marathon van de junioren B. Wij 

verzoeken de winnaars zich z.s.m. na hun wedstrijd te melden bij de 

startfinish voor de huldiging.  

 

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.  

 

Bij de Junioren A 100 meter zal alleen de nummer 1 gehuldigd 

worden. 

 

10.  COVID-19  

 

Wij verzoeken iedereen voorafgaand aan het vertrek naar de wedstrijd de 

gezondheidscheck te doen zoals vermeld staat op het ticket. Als je klachten 

hebt verzoeken we je af te melden voor de wedstrijd(en) en niet te komen.  

 

Daarnaast willen we met klem benadrukken dat de 1,5 meter afstand van 

elkaar buiten de wedstrijden om gehanteerd moet worden. Wij vragen jullie 

medewerking hierin. Ook tijdens en na de huldigingen voor fotomomenten! 

 

11. Livestream De volgende onderdelen zullen via de livestream worden uitgezonden: 

- 100 meter sprint heats, halve finales en finales senioren/junioren A  

- de marathon senioren/junioren A   

-  

Deze is te vinden via: https://www.schaatsen.nl/inlineskaten/  

 

12. Accreditaties De sporters krijgen een accreditatie bij hun aanmelding bij de ingang van 

de voetgangerstunnel. Deze accreditatie geeft toegang tot P1, de 

kleedkamers en de pitstraat.   

 

13. Catering Er is geen catering voor sporters. In elke kleedkamer is er een kraan waar 

water kan worden getapt.  

https://www.schaatsen.nl/inlineskaten/


 

       Daikin NK Inlineskaten 
Marathon en 100 meter sprint 

          29 augustus 2020 
 Circuit Zandvoort 

 

 

Versie: 28-08-2020 
 

 
 

 

   

 

 

Op P1 is een horeca punt waar eten en drinken gekocht kan worden.  

 

14. Parkeren  

 

 

 

 

 

 

 

15. Looproute sporters 

Er kan worden geparkeerd op terrein Pa. Hiervoor dien je een parkeerticket 

te kopen. Koop deze vooraf, omdat je zonder parkeerticket het terrein niet 

op kunt! 

 

Deze is te koop via de onderstaande link:  

https://eventix.shop/su9g8c5j 

 

 

De sporters kunnen zich aanmelden bij het begin van de 

voetgangerstunnel, aan het eind van de parkeerplaats Pa. Zie bijgevoegde 

plattegrond:  
 

 
 

16. Programma  

in hoofdlijnen (onder 

voorbehoud) 

 

 

 

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-

marathon-en-100-meter-sprint/ 

 

Houd deze goed in de gaten! Wij behouden ons het recht voor om 

het programma te wijzigen naar aanleiding van de 

weersvoorspellingen.  

 

 

17. 100 meter sprint De junioren zullen een enkele race rijden. De tijd telt als eindtijd waar de 

winnaars uit opgemaakt worden.  

https://eventix.shop/su9g8c5j
https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/8/daikin-nk-inlineskaten-marathon-en-100-meter-sprint/
https://www.schaatsen.nl/kalender/2020/8/daikin-nk-inlineskaten-marathon-en-100-meter-sprint/
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De senioren rijden heats, halve finales en een finale.  

 

18. Marathon De Masters dames en heren starten allemaal gezamenlijk.  

 

Bij de Junioren B en Senioren/Junioren A zullen de dames 2 minuten na 

de heren van start gaan. Wij vragen jullie medewerking om allemaal 5 

minuten voor de start klaar te staan zodat we de races op tijd kunnen 

starten. 

 
 

19. Links en 

bereikbaarheid 

Circuit Zandvoort  

Burgemeester van Alphenstraat 108 

2041 KP, Zandvoort  

 

Automobilisten kunnen in hun navigatiesysteem het adres van de locatie 

van Circuit Zandvoort invoeren. Dit betreft de Burgemeester van 

Alphenstraat 108, 2041 KP. Indien de navigatie niet het huisnummer 

herkent, volstaat ook enkel de straatnaam. De hoofdingang van Circuit 

Zandvoort bevindt zich direct aan de straat. Geen navigatie? Volg dan vanaf 

de snelweg A9 de borden Zandvoort (via de afrit Haarlem-Zuid – N205) en 

vervolgens de N201 richting Zandvoort. Ook kan met op de A9 kiezen voor 

de afrit Haarlem (via de A200) om via de N200 naar Zandvoort te rijden. 

 

  

20. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan 

kunnen gericht worden aan het organisatiecomité. ; skaten@knsb.nl  
 

mailto:skaten@knsb.nl

