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Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de Daikin NK Inlineskaten en
voor de Marathon is beschikbaar via
www.schaatsen.nl/daikininnklineskatenachterveld
Tevens staat alle relevante wedstrijdinformatie in de Sportity app. Deze is
te downloaden in de app en play-store.
Channel: KNSB Inline
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Pushmessages: ja
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 en categorie.
- Uitslagen na elke afstand.
2. Afmelding
Mocht je (na inschrijving) door onvoorziene omstandigheden niet mee
kunnen doen, meldt je dan af via afmeldenISK@knsb.nl.
3. Warming-up

One Lap
Vanaf 14:00u is het parcours beschikbaar voor warming-up.
Puntenkoers
Pas als de one-lap voorbij is kan je inrijden voor de puntenkoers. Kom dus
niet veel eerder!

4. Kleedkamers

Kleedkamers zijn op de Walter van Amersfoortstraat 50 in Achterveld. De
kleedkamers zijn niet te bereiken met de auto.
Hier kan je douchen omkleden en naar de WC.
Tenten opzetten kan langs het parcours

5. Anti-doping

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

Tijdens de wedstrijddag is een eerste hulppost ingericht. Er zullen een arts,
verpleegkundige en EHBO’ers aanwezig zijn.

7. Huldiging

De huldiging van de categorieën dames en heren zullen plaatsvinden direct
na de wedstrijd van de heren. Wij verzoeken de winnaars zich z.s.m. na
hun wedstrijd te melden bij de startfinish voor de huldiging.
De huldiging van de categorieën Junioren B (marathon) 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.

8.

COVID-19

Wij verzoeken iedereen om thuis te blijven bij klachten en je af te melden
voor de wedstrijd(en).

9. Livestream

Er is geen livestream.

12. Accreditaties

Er worden geen accreditaties uitgegeven worden.

13. Catering

Bij Mijnten schaats- en skeelersport is een verkooppunt waar eten en
drinken gekocht kan worden.
Op het terrein is het verboden om te barbecueën en/of een skottelbraai te
plaatsen.

14. Parkeren

Er kan worden geparkeerd drie verschillende plekken. Vanaf de
parkeerplaats dient u te lopen naar het parcours.
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15. Programma
in hoofdlijnen (onder
voorbehoud)

Het programma is te vinden via de onderstaande link en zal worden
gepubliceerd op de Sportity App
www.schaatsen.nl/daikininnklineskatenachterveld
Houd deze goed in de gaten! Wij behouden ons het recht voor om
het programma te wijzigen naar aanleiding van de
weersvoorspellingen

16. Onvoorzien

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

