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18 – 19 maart 2023 
Elfstedenhal | Leeuwarden 

 
 
Organisatie: 
KNSB & TRIAS Shorttrack 
Annemarie Gijsberts en Wilf O’Reilly 
 
Emailadres: vice-voorzitterSBST@knsb.nl 
 
Alle relevantie wedstrijdinformatie omtrent het NK Shorttrack Junioren is beschikbaar via 
schaatsen.nl. 
 
1. Deelname: 
Mocht je (na inschrijving) door onvoorziene omstandigheden niet mee kunnen doen, dan is 
een afmelding via de link in de inschrijfbevestiging vereist. Afmeldingen na zondag 12 maart 
2023 dienen tevens rechtstreeks per mail aan de wedstrijdleiders 
wedstrijdleiders@shorttrackjury.nl gemeld te worden. Op wedstrijddagen kun je je afmelden 
bij de wedstrijdleiders. 
 
 
2. Deelname informatie: 
Alle informatie met betrekking tot deelname is te vinden in Communiqué 3  
via https://storage.knsb.nl/2023/02/713f4fe1-communique-3-v3.pdf 
 
3. Accreditaties en aanmelden op wedstrijddag: 
Persoonlijke aanmelding op de wedstrijddag is vereist bij de aanmeldbalie direct bij 
binnenkomst van de Elfstedenhal waar je ook je accreditatie zult ontvangen. Aanmeldtijd op 
zaterdag uiterlijk om 16:00 uur, op zondag uiterlijk om 17:00 uur. 
 
4. Transponders en helmnummers: 
Tijdens het NK Junioren wordt er gebruik gemaakt van het transponderregistratiesysteem. Je 
krijgt tijdens het NK Junioren een leen transponder. Deze dien je na afloop van het NK 
Junioren weer in te leveren bij de organisatie.  
 
Verzoek aan de coaches om dit te coördineren. 
 
Als de transponder niet ingeleverd wordt, zijn wij genoodzaakt de kosten van de transponder 
aan je door te berekenen.  
  
Tijdens het NK Junioren krijg je een nieuw helmnummer.  
 
5. Warming-up faciliteiten: 
Er zijn geen spinning fietsen aanwezig ten behoeve van een warming-up. Inlopen is niet 
mogelijk op het middenterrein in de Elfstedenhal. Dit dien je dus buiten te gaan doen. Er is 
geen ruimte voor eigen fietsen in de Elfstedenhal. 
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6. Anti-doping: 
Op de wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. 
LET OP! Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd kunnen worden! 
 
7. Medische verzorging: 
Tijdens de wedstrijddagen is er medische verzorging (DMH) op de baan aanwezig. Er zullen 
een arts, verpleegkundige en twee EHBO’ers aanwezig zijn tijdens de wedstrijddagen. 
 
8. Huldiging: 
Er wordt direct per afstand na de finalerit op het ijs gehuldigd.  
 
9. Filmopnames: 
In het kader van wetenschappelijk onderzoek en innovatie (waarvan de resultaten de 
schaats- en skatesport aantoonbaar ten goede komen) is het voor de KNSB noodzakelijk om 
over videobeeldmateriaal en andere onderzoeksdata te beschikken en deze te kunnen 
verwerken en analyseren. Zouden wij dat niet doen, dan laten wij kansen op 
sportprestatieverbetering liggen. Als wedstrijdrijder moet je er dus rekening mee houden dat 
je tijdens de wedstrijd gefilmd kan worden. 
De betreffende gegeven bewaren wij conform de AVG en niet langer dan redelijkerwijs 
nodig. 
 
10. Programma in hoofdlijnen: 
Indien het programma bekend is staat deze op: schaatsen.nl 
 
11.Teamleadersmeeting: 
De teamleadersmeeting vindt online plaats op vrijdagavond 17 maart om 19:30 uur. 
Aansluiten via deze link Teamleadersmeeting 

 

https://www.schaatsen.nl/kalender/2023/3/nk-shorttrack-junioren/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAwMTUxNjMtNDY5NS00MjQyLTk3NDktOTM2MThlZmZmNGU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9df48e3-3ff4-4d69-9940-bbf3fd0846be%22%2c%22Oid%22%3a%227e2eea4d-0857-4056-a62a-c38f4186cc0a%22%7d

