Sprint League 1 Pure Sprint
Zaterdag 6 november 2021
Versie 1.0: 10-10-2021

Informatiebulletin
1.

Wedstrijd en baan

Het organisatiecomité Gewest Overijssel, Baancommissie Twente heeft de eer om
de Sprint League 1 Pure Sprint te organiseren.
De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 6 november op IJsbaan Twente te Enschede.
Type baan:
Standaard 400m baan; diameter bocht 26/30 meter, verwarmd indoor, kunstijs.

Organisatiecomité

Voorzitter
Secretaris
Budgetbewaker
Sport Expert
ET/systemen
IJsbaan Twente

Berri de Jonge
Liesbeth Heemskerk
Luc Heemskerk
Marcel Nijhof
Eric Pouwels
Gianni Romme

Informatiekanalen

Schaatsen.nl: https://www.schaatsen.nl/kalender/2021/11/sprint-league-1-puresprint/
Sportity: inlog voor de wedstrijd: BAAN-ENS01
Sportity app is te downloaden via de App Store (Apple) of via Google Play
(Android).

2.

Deelname en inschrijving

De deelnemers en reserves voor de wedstrijd worden persoonlijk uitgenodigd
door de sectie Langebaan van de KNSB. De deelnemers dienen zich voor de
deadline per afstand in te schrijven c.q. af te melden via:
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden

Aanmelden op de
wedstrijddag

De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen persoonlijk aan te melden bij de
infobalie van de juryruimte. Dit is mogelijk tot een half uur voor de aanvang van
de wedstrijd van de categorie. (conform Nat. Wedstr.reglement art.12 lid 5).
Aanmelding kan ook geschieden door de trainer of ploegleider.

Afmeldingen

Let op: per 1 oktober 2021 is de “Boeteregeling bij niet-afmelden” actief, zie ook
de KNSB-Langebaan mededelingen: https://storage.knsb.nl/2021/09/844bd61fknsb-langebaanmededeling-seizoen-2021-2022-nr-01-210910-boete-na-bij-nietafmelden.pdf. Bij onjuist afmelden is een boete verschuldigd die wordt geïnd door
een betaalverzoek door de KNSB.
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Afmelding tijdens inschrijvingsperiode: Via de inschrijfsite.
Nadat de inschrijving is gesloten, tot uiterlijk 2 uur voor de aanvang van de
wedstrijd, kan de afmelding uitsluitend per mail naar: afmeldenLBW@knsb.nl.
Bij afmelding de volgende gegevens vermelden: Naam, Wedstrijdnummer,
Wedstrijdnaam, Plaats van wedstrijd en Afstand (in geval van
afstandswedstrijden). En wedstrijdnaam vermelden in het onderwerp van de mail.
Afmelden vanaf 2 uur voor de wedstrijd bij de scheidsrechter onder opgaaf van
reden. Dit geldt uitsluitend voor deelnemers die al bij de wedstrijd aanwezig zijn.
Reserves

Ben je reserve? Schrijf je dan ook in via:
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden.
Om opgeroepen te worden heeft de organisatie jouw contactgegevens nodig.
Geef je contactgegevens (e-mail en mobiel nummer van jou en je coach) zo vroeg
mogelijk door aan Marcel Nijhof: systeembeheer@bctwente.nl, zodat we je tijdig
kunnen berichten als je mag invallen.

3.

4.

Programma

Zaterdag 6 november 2021
17:30-18:00

Warming-up

18:30

Start wedstrijd
100m
300m
500m

Alle deelnemers

Teambegeleiders/
Coaches- bijeenkomsten
en Info-verstrekking

Alle informatie over de wedstrijd is te vinden via de informatiekanalen zoals bij
punt 1 omschreven.

5.

Lotingen

Op zaterdag 6 november voorafgaand aan de wedstrijd vinden de lotingen voor
de eerste wedstrijddag plaats. Deze zal door de scheidsrechter worden
uitgevoerd. Startlijsten worden via Sportity bekend gemaakt.

6.

Tijdschema

Het voorlopige tijdschema voor de wedstrijddagen zal bekend gemaakt worden op
Schaatsen.nl en Sportity.

Voorafgaand aan de wedstrijd kan door de scheidsrechter een coaches bespreking
worden belegd.

Een uur voor de start van de wedstrijd wordt het tijdschema definitief gemaakt
door de scheidsrechter en digitaal verspreid.
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7.

Gebruik warming-up en
faciliteiten

Tijdens de wedstrijddagen kan warming-up plaats vinden op het binnenterrein
van IJsbaan Twente. Fietsen t.b.v. de warming up dienen op het middenterrein op
de aangegeven plaats te worden geplaatst.

8.

Anti doping

Op elke wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Wanneer
je geselecteerd bent voor de controle dien je de aanwijzingen van de doping arts
en chaperonnes op te volgen.
LET OP: Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet aan de antidoping arts overlegd kunnen worden. Vergeet deze niet mee te nemen naar de
baan.

9.

Medische verzorging

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-ruimte ingericht bij de ingang van de
tunnel naar het binnenterrein en is er EHBO aanwezig.
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:
Medisch Spectrum Twente (MST)
Koningsplein 1, 7512 KZ Enschede
+31 53 487 2000

10.

Huldigingen

Er zijn geen huldigingsceremonies.

11.

Protocol en
uitslagenverstrekking

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

12.

Betrokken officials

13.

Accreditaties, toegang tot
het stadion en
toegangskaarten

Loretta Staring
Björn Fetlaar
Jan Depping

KNSB waarnemer scheidsrechters
KNSB scheidsrechter Heren
KNSB scheidsrechter Dames

Jans Rosing
Erik Smeenk

KNSB waarnemer starters
KNSB starter Dames

Anne-Jelmer Drent

KNSB starter Heren

Sieme Kok

Technisch Afgevaardigde Sectiebestuur

Op de wedstrijddagen is er gratis toegang tot het stadion. Deelnemers kunnen de
ijsbaan betreden via de normale entree van de ijsbaan.
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14.

Kleedkamers

Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep (D/H) deze is
toegewezen. Zie plattegrond op laatste pagina van dit infobulletin.

15.

Wedstrijdpak en
reclamelogo’s

Zie https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/

16.

Armbanden

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleur band bij
de start, gedurende de race en finish. Rijders moet hun eigen wedstrijd armband
dragen. Deze mogen niet van reclame zijn voorzien.

17.

Adres en parkeren

IJsbaan Twente, Colosseum 90, 7521 PT Enschede,
Telefoon: 053 - 460 19 70
Er kan gratis worden geparkeerd op het parkeerterrein voor de ijsbaan.

18.

Onvoorzien

Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld kunnen
gericht worden aan systeembeheer@bctwente.nl
Namens het OC
Berri de Jonge
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Plattegrond IJsbaan Twente

fietsen

shorttrack
kunstschaatsen
ijshockey

bankjes

opstap rijders

ijsmeesters

kleedkamers

ehbo

restaurant

entree

ingang tunnel

jury

(boven)

Parkeren
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