NK Jeugdmarathonschaatsen
Zaterdag 12 februari 2022
De uithof, Den Haag
Aanvullende informatie voor deelnemers en begeleiding

Beste deelnemers en ploegleiding,
Middels dit informatiebulletin willen we jullie uitgebreider informeren over een aantal zaken
welke van belang zijn voor een goed verloop van het NK Jeugdmarathonschaatsen en een
succesvolle mogelijkheid tot deelname. We wensen jullie veel succes en plezier!

1. Wedstrijd
Het gezamenlijk organisatiecomité, bestaande uit de KNSB, Gewestelijke Technische
Commissie Marathon Zuid-Holland en De Uithof organiseert het NK Jeugdmarathon op
zaterdag 12 februari 2022. Voorgaande editie was 8 februari 2020 in Hoorn, door corona
maatregelen was organisatie in het seizoen 2020-2021 niet mogelijk.
Het Nederlands Kampioenschap betreft uitsluitend de categorieën Junioren A, B en C.
De landelijke finales pupillen zullen ivm corona risico eenmalig niet gezamenlijk met het
NK Jeugdmarahtonschaatsen plaats vinden maar op 19 februari in Tilburg.

2. Informatie algemeen
•
•
•
•

Live | Schaatsen.nl alle wedstrijden zijn hier via een livestream live te volgen
NK Jeugdmarathon | Schaatsen.nl voor alle wedstrijdinformatie.
Live marathon | Schaatsen.nl voor het actuele wedstrijdverloop (data/second screen)
met volgorde doorkomsten, verschillen tussen groepen, etc.
NKjeugdmarathonschaatsen specifieke facebookpagina sinds aantal seizoenen.

3. Informatie specifiek marathon
De wedstrijdregels zoals die van toepassing zijn bij het marathonschaatsen gelden ook
voor het NK. Ze zijn te lezen op knsb.nl/marathon/. Maar beter zijn onderstaande 4
video’s om te bekijken (klik op de afbeelding), deze zijn ook te vinden op: knsb.nl/video:

Mississippidreef 153
3565 CE Utrecht
Postbus 11084
3505 BB Utrecht
# meermarathon
m marahton@knsb.nl
w KNSB.nl/marathon

NK Jeugdmarathonschaatsen
Zaterdag 12 februari 2022
De uithof, Den Haag
Aanvullende informatie voor deelnemers en begeleiding

4. Programma
11.15 uur
12.30 uur
12.50 uur
13.20 uur
13.40 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.20 uur
14.40 uur
15.00 uur
15.20 uur
15.35 uur
16.00 uur
-

Toegang + inschrijving open NK Jeugd
Opening NK, welkom door Floriaan Alfrink + Wilhelmus
+ vlag heisen
Start – Junioren A heren
Dweil
Start - Junioren A dames
Huldigingen Junioren A
Dweil
Start – Junioren B dames
Start – Junioren B heren
Dweil
Start – Junioren C meisjes
Start – Junioren C jongens
Huldigingen Junioren B en C

50 ronden
35 ronden

25 ronden
35 ronden
15 ronden
25 ronden

Deelnemers dienen voorafgaande aan hun wedstrijd zich te melden in de heat-box,
begeleiders zijn hier niet toegestaan.
Voorafgaande aan de start is per categorie 5 minuten beschikbaar voor inrijden en
opstellen bij de start. Let op de instructies van de jury in deze.

5. Aanmelden en inschrijving
Inschrijving is voorafgaande aan de wedstrijddag nodig via inschrijven.schaatsen.nl. Je
bent geselecteerd door je GTC Marathon en ontvangt een uitnodiging voor inschrijving
vanuit de KNSB, zonder aanmelding vooraf ben je niet startgerechtigd.
Let op! Op de wedstrijddag dien je je ook ter plekke aan te melden. Dat doe je
persoonlijk bij binnenkomst en dit is mogelijk tot 30 minuten voor aanvang van jouw
wedstrijd. Aanmelding vindt plaats in 3 stappen:
• Stap 1:
Materiaalcontrole zie ook video: veiligheidsvoorschriften, wanneer je
materiaal niet op orde is dient dit ter plekke gecorrigeerd te worden
voordat je door kunt naar de volgende stap voor de inschrijving.
•

Stap 2:

Bevestiging deelname + ophalen helmcap, barcode en eventueel
leentransponder.

•

Stap 3:

Scannen van je barcode en transponder

Let op dat je na de wedstrijd:
- Helmcap bij afgaan ijs inlevert
- Eventuele leentransponder inlevert bij de inschrijving
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6. Afmelden en reserves.
Wanneer je door bepaalde omstandigheden niet deel kunt nemen, dan ontvangen wij
graag z.s.m. je afmelding via inschrijven.schaatsen.nl.
Tot woensdag 9 februari 18:00 uur worden afmeldingen verwerkt en daarna zullen op
donderdag 10 februari reserves te horen krijgen dat ze van start mogen gaan.
Afmeldingen later dan dit tijdstip worden niet in behandeling genomen. Wanneer
reserves geen berichtgeving hebben ontvangen zijn ze niet gerechtigd te starten.

7. Huldigingen
Wanneer je als nummer 1, 2 of 3 bent geëindigd wordt je gehuldigd en dien je daarvoor
tijdig bij het podium te zijn. Zie programma voor wanneer welke huldigingen. Als je als
laatste wedstrijd voor de huldiging hebt gereden kom je op schaatsen naar de huldiging,
is er nog een wedstrijd daarvoor geweest dan heb je tijd om schoenen aan te trekken en
kom je via de brug over het ijs (voorbij de finish) naar het podium.
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