
    Informatie bulletin Nationale Talentendag jun. C1 en C2 

 zondag 1 maart 2015 aanvang 15.00 u.  toegang gratis 

 

IJsbaan: Vechtse banen Mississippidreef  151  3565 CE Utrecht 
Organisatie:                  namens de BAANCOMMISSIE Utrecht: 

  

John Könst:                   john.k@ziggo.nl           0172-572510  06 20640807                      

Wedstrijdsecretariaat:   Rik Schoenmaker  hjschoenmaker@gmail.com          

  

Jury-coördinatie: Piet Oostveen  piet.oostveen@ziggo.nl  0348-417435  06 21860936  

Officials: 

Scheidsrechters: Tije Wolbers   hilde.teije@ziggo.nl  

 Henk Laan  hjlaan@hotmail.com  

Starters:   Alfred van Zwam alfred.zevenaar@live.nl  en Gerard Hoefman   

       G.Hoefman@ziggo.nl    

Een landelijke Gewestenwedstrijd voor Junioren C1 en C2 meisjes en jongens over       

                  500 en 1000 m.; Prijzen: medailles voor C1 en C2 apart.  En voor de 

                  Gewesten  1 – 2 – 3 af te halen door de Gewestelijk vertegenwoordiger. 

 

De nationale Talentendag wordt gesponsord door de Nederlandse Schaats Supporters 

Vereniging (www.nssv.nl). 

 

Wedstrijdinformatie: 

 1.      Deelname: op uitnodiging van het Bondsbureau; opgave door de Gewesten. 

 2.      Loting:       zondag 13.00 u. in de juryruimte. Einde wedstrijd om plm. 18.30 u. 

 3.      Afmelden: op wedstrijddag bij wedstrijdsecretariaat zo mogelijk vóór 13.00 u. 

          via: afmeldenbcu@hotmail.nl  of telefonisch d.m.v. Sms 06-22849754 onder          

                                  vermelding van wedstrijd en naam deelnemer/vereniging/baan. 

 4.      Aanmelden:  op wedstrijddag vanaf 14.00 u. in de hal van de ijsbaan. 

 5.      De uitslagen:         zijn beschikbaar via wwwbcutrecht.nl  

 6.      Coaching-zone:     Maximaal 1 coach per rijder/ster in coaching-zone.                        Indien de coach geen rijder behoeft te coachen, dan s.v.p. naar de ruimte op                      het middenterrein tegenover de coaching-zone.                                                            

 7.      Parkeren:                tegen betaling in de parkeergarage. (jury krijgt uitrijkaart). 

 8.      Kleedkamers:         Onder de tribune. Op de deuren staat dames of heren.  

 9.      Inrijden:                  Niet mogelijk vóór aanvang van de wedstrijd.                  

10.     Baanverzorging:     Op aanwijzing van de wedstrijdleider of vervanger, tijdens de  wedstrijd: alleen het eerste kwartet rustig ! inrijden en het laatste kwartet  uitrijden en vooral rustig en omhoog bij het passeren van de machine.  

11.      Er wordt gereden in kwartetten en elke rijder is verplicht zijn eigen wedstrijd- 

                bandjes te dragen.     

12.      Coaches bijeenkomst om 14.40 bij juryruimte 't Trefpunt 

                            Baancommissie Utrecht.   
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