Informatiebulletin

1.
Wedstrijd:
IJsbaan:
Adres:
Webadres:
Datum van:

HC pure sprint
Kunstijsbaan De Westfries
Westfriese Parkweg 5, 1625MA Hoorn
http://www.optisport.nl/ijsbaandewestfries/

22 november 2015

nvt

tot:

Organisatiecomité

2.
Telefoon:
E-mail adres:
Correspondentieadres:
Voorzitter:
Secretaris:

N.v.t.
wedstrijdsecretariaatlb@bchoorn.nl
Bruggevaart 12, 1647 BL, Berkhout
Marten Horstman
Martien Bakker
Lia ten Klei - Albers
Leden: Paul van den Berg
Dirk Kolk
namens het SBLKB: José Goedhart
namens het SBLKB: Freek Stift
aanwezig bij de wedstrijd namens het SBLKB dag 1: Andries Kramer

Betrokken officials

3.

Scheidsrechter(s): Sieb Vegter en Suzan vd Belt
Starter(s): D: Peter van Muiswinkel H: Jelle Jan de Jong
Waarnemer: -

Deelname

4.

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:
http://knsb.nl/files/2015/10/Selectieprocedure-Holland-Cup-cyclus-2015-2016-versie-08-10-2015.pdf

Aanmelden/afmelden

5.

Aanmelden en afmelden gebeurt via de site van Schaatsen.nl onder:
http://www.schaatsen.nl/kalender/2015/11/holland-cup-pure-sprint/

Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité: 06 - 2061 0841

Teambegeleiders-bijeenkomst:

6.

22-nov-15
jury ruimte ijsbaan
16.15 uur

Datum:
Plaats:
Tijd:

Lotingen

7.
dag 1:

Op basis van:
Vantage

plaats: jury ruimte

tijd: 16.30 uur

Warming up/Cooling down faciliteiten

8.

Inrijden
van: 17.55 uur
tot: 18.15 uur
Plaats waar de warming up fietsen moeten staan
De fietsen t.b.v. de warming up kunnen worden geplaatst in de openbare kleedkamer, die gesitueerd is tussen de schaatswinkel en de kleedkamers.
dag 1:

22 november 2015

Plattegrond waar de warming up fietsen moeten staan

plaatje hier plakken!

Anti-doping testen

9.

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

Gebruik Coaching-zone

10.

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.

Geluidsdragers

11.

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

Medische verzorging

12.

EHBO: Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig.
Ziekenhuis: Westfries Gasthuis te Hoorn, Maelsonstraat 3 tel.nr. 0229 - 257 257

Programma

13.
dag 1:

categorie
dames
heren
dames
heren
dames
heren

aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend
18.30 uur

afstand
100 meter
100 meter
300 meter
300 meter
500 meter
500 meter

Routebeschrijving

14.

Vanuit richting Amsterdam
Volg ring A10 west richting Zaanstad/Leeuwarden, op het knooppunt Coenplein de A8, E22 richting Zaandam/Leeuwarden. Op het knooppunt Zaandam de
A7, E22 richting Hoorn/Leeuwarden.Rijd na 22 km rechts de oprit op (Hoorn[afslag 8])
Neem na 0.6 km de tweede afslag op de rotonde (de Provinciale weg)
Neem na 300 m de eerste afslag op de rotonde (op de Provinciale weg)
Neem na 300 m de derde afslag op de rotonde (de Westfriese Parkweg) Na 225 m bent u gearriveerd (Westfriese Parkweg hoorn nh,1625)
Vanuit richting Den Helder
Volg de A7 richting Hoorn/Amsterdam, neem afslag Hoorn[afslag 8], Neem na 0.6 km de tweede afslag op de rotonde (de Provinciale weg)
Neem na 300 m de eerste afslag op de rotonde (op de Provinciale weg)
Neem na 300 m de derde afslag op de rotonde (de Westfriese Parkweg) Na 225 m bent u gearriveerd (Westfriese Parkweg hoorn nh,1625)
Vanuit richting Alkmaar
Vanaf de Provincialeweg (N242) op richting Haarlem/AmsterdamN24, ga na 300 m linksaf de Noordervaart (N243) op richting HoornN243. Neem na 11 km
de tweede afslag op de rotonde (de Middenweg (N243)) richting HoornN243. Rijd na 7.2 km de oprit van de A7 op (Provincialeweg) richting
Hoorn/LeeuwardenA7/E22. Neem afslag Hoorn[afslag 8], Neem na 0.6 km de tweede afslag op de rotonde (de Provinciale weg)
Neem na 300 m de eerste afslag op de rotonde (op de Provinciale weg)
Neem na 300 m de derde afslag op de rotonde (de Westfriese Parkweg) Na 225 m bent u gearriveerd (Westfriese Parkweg hoorn nh,1625)
TIP
Gebruikt u een navigatiesysteem, stel hem dan in op Bobeldijkerweg (nr hoeft niet).
Sommige navigatiesystemen kennen ons adres namelijk nog niet!

Plattegrond

Vanuit Den Oever:

Vanuit Enkhuizen:

Vanuit Amsterdam:

