
1.

14 november 2015 tot:

2.

3.

4.

5.

6.

Datum:

Plaats:

Tijd:

Wycher Bos en Piet Oostveen

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 2:

Starter(s):

http://knsb.nl/files/2015/07/Selectieprocedure-Holland-Cup20152016.pdf

Scheidsrechter(s):

Waarnemer:

14 en 15 november 2015

Wedstrijd:

IJsbaan:

Informatiebulletin

Organisatiecomité

15 november 2015

HC2 afstanden
Leisure World B.V.

http://www.leisureworld.nl/schaatsen/route-contact/

Datum van:

Webadres:

Voorzitter:

Secretaris:

Adres:

Y. Obbema

L. Grootoonk

Telefoon:

E-mail adres:

Correspondentieadres: Het Zwarte Water 47, 8253 PD Dronten

Info@leisureworldicecenter.nl

0321-316166

Andries Kramer

José Goedhartnamens het SBLKB:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1:

Rieks van Lubek

namens het SBLKB: Freek Stift

http://www.schaatsen.nl/kalender-teams/wedstrijden/2015/11/holland-cup-2-afstanden/

17.45 uur 

Aanmelden en afmelden  gebeurt via de site van Schaatsen.nl onder:

Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité:

  Het Zwarte Water 258253 PD Dronten

D: Jans Rosing H: Luc Heemskerk

Betrokken officials

geen

Dronten

Teambegeleiders-bijeenkomst:

Aanmelden/afmelden

Alle relevante informatie betreffende selectie voor deelname aan de wedstrijden zijn te vinden in Plaatsingsschema’s en selectieprocedures NK’s en 

Selectieprocedure HollandCup. Deze staan beiden op de site van de KNSB onder:

Deelname

0321 316166

7.

dag 1: stand Hollancup afstanden plaats: vergaderruimte naast resaurant tijd: 15.30 uur

dag 2: stand Hollancup afstanden plaats: vergaderruimte naast resaurant tijd: 15.30 uur

8.

dag 1: 14 november 2015 van: 17.30 uur tot: 17.45 uur

dag 2: 15 november 2015 van: 17.30 uur tot: 17.45 uur

9.

Entrée gedeelte bij toiletruimte opstelling van de fietsen

Inrijden

Lotingen

Plaats waar de warming up fietsen moeten staan

Warming up/Cooling down faciliteiten

Op basis van:

Op de baan is er een ruimte beschikbaar waar eventueel dopingtesten kunnen worden uitgevoerd.

Anti-doping testen

Hier moeten de inrijfietsen geplaatst worden



10.

11.

12.

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig. 

13.

dag 1: categorie afstand

Dames 500

Heren 500

Dames 1500

Heren 1500

dag 2: categorie afstand

Dames 1000

Heren 1000

Dames 3000

Heren 5000

14.

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

EHBO:

Geluidsdragers

Medische verzorging

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

Tijdens de races van de 500 en 1000 meter en bij kwartetstarts mag er maximaal 1 coach per rijder/rijdster gebruik maken van de coaching-zone(e.e.a. 

conform regels voor de coaches). Indien de coach geen rijder hoeft te coachen wordt deze verzocht de coachingszone te verlaten. 

Programma

18:00

Plaats op de baan waar de coaches zich kunnen ophouden op momenten dat zij niet coachen:

Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de wedstrijd enige apparatuur die muziek weergeeft of ander 

geluidsmateriaal te dragen.

Gebruik Coaching-zone

Routebeschrijving

Plattegrond 

18:00

MC Dronten 0320-271010Ziekenhuis:

Vanaf Kampen: N307 zie verder het kaartjes hieronder.

Vanaf het noorden A6 via de ketelbrug N711 overgaand in N307 zie verder het kaartjes hieronder.

Vanaf Lelystad A6 afslag 11, N307 zie verder kaartjes hierinder.

Op het moment dat de coach geen schaatser in de wedstrijdbaan hoeft te coachen houdt deze zich op aan de buitenzijde van de boarding naast de 

coachingszone. Er liggen matten en er staan banken.


