
1.

24 januari 2015 tot:

2.

Hein Jan Bocxe

3.

4.

5.

6.

Datum:

7.

Helma de Jong en Teije Wolbers

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 2:

Starter(s):

http://knsb.nl/files/2014/07/nkselectiecriteria20142015.pdf

Gieterveldweg 8  9461TX Gieten

http://www.debontewever.nl/Ijsbaan

jury@knsbdrenthe.nl

Datum van:

Webadres:

06-30785734

Wedstrijd:

IJsbaan:

Informatiebulletin

Organisatiecomité

25 januari 2015

namens het SBLKB: Freek Stift

Voorzitter:

Secretaris:

Adres:

Sjoerd Hoogeveen

Landelijke Selectiewedstrijd NK allround junioren B
De Bonte Wever

Gea Kunst / Jacob Kiers

Scheidsrechter(s):

Harm Jan Bouwmeester / Sieme Kok

Freek Stift

Stef de Jonge

José Goedhartnamens het SBLKB:

aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1:

Rieks van Lubek

Telefoon:

E-mail adres:

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

Lotingen

http://inschrijven.knsb.nl/kalender/index.php?kalender=LTC

geen

Correspondentieadres:

06-25363624Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité:

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 

Deelname

namens het SBLKB:

Leden:

Stadsbroek 17 Assen

Jans Rosing en André de Vries

Betrokken officials

7.

dag 1: sara plaats: zaal in De Bonte Wever tijd: 16.30 uur

dag 2: klassement dag 1 plaats: zaal in De Bonte Wever tijd: 16.30 uur

8.

dag 1: 24 januari 2015 van: tijd volgt nog tot: tijd volgt nog

dag 2: 25 januari 2015 van: nvt tot: nvt

9.

Inrijden

Lotingen

De warming-up fietsen kunnen geplaatst worden in de gang bij de ijsbaan vanaf het tourniquet tot en met de ruimte voor de jurykamer.  Als dat niet 

voldoende is, is er ook nog ruimte boven de uitgang van het kluundorp op het balkon. 

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



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 3000

Heren 3000

14.

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

18:30 uur

EHBO:

Geluidsdragers

Medische verzorging

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

Hieronder de link naar de route:

http://www.debontewever.nl/Route

Routebeschrijving

Plattegrond 

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

Gebruik Coaching-zone

Programma

Auto: 

A28, Afslag Assen, doorrijden naar de rondweg Europaweg. Bij de stoplichten links. Daarna bij de rotonde rechts en dan heb je gelijk de Bonte Wever aan de 

rechterkant.

Openbaar vervoer:

De Bonte Wever ligt op circa minuten loopafstand van het treinstation. Tevens kunt u vanaf het station de bus nemen. Een bushalte bevindt zich op 

loopafstand van De Bonte Wever, halte 'Rotonde Hoofdlaan’. Voor actuele reisinformatie raadpleegt u www.9292ov.nl.

18:30 uur

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

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. 

Aan de binnenkant van de baan is plaats gereserveerd waar de coaches zich kunnen ophouden als de coach geen rijder hoeft te coachen.

 Dit is gesitueerd tussen de 1000 en 3000 meter start en duidelijk aangegeven op de baan.

Wilhelmina Ziekenhuis, Europaweg-Zuid 1, 9401 RK Assen (0592) 325555Ziekenhuis:


