Voorlopig Informatie bulletin NK SuperSprint/PureSprint
versie 3 d.d. 25-01-2016
1. Organisatie comité
Voorzitter
Hedwig Boeringa-Heijden
Secretaris / Wedstrijdcoördinator
Krijn Jongejan
Penningmeester
Jan Bekker
Jury coördinatie
Ger Boelsma
Logistiek coördinator en facilitaire zaken
Ger Boelsma
Externe communicatie
Cees van Hemert
Baan aangelegenheden
Ben van Hagen
KNSB
Aletta de Rooij
2. Betrokken officials
Scheidsrechters

Waarnemer scheidsrechters
Starters
Waarnemer starters

H. Laan
J.K. Depping
F. Zwitser
K. Stoker
J. Augustinus
J.J. de Jong
B.M.A. van Zwam
R.Hemmes

3. Deelname De deelnemersgegevens zijn vermeld op de wedstrijdkalender op
http://www.schaatsen.nl/kalender/2016/1/nk-supersprint-nk-pure-sprint/
4. Aanmelden De deelnemers dienen zich op de wedstrijddagen aan te melden bij de infobalie die in
de centrale hal van Sportcomplex De Uithof is gesitueerd . Dit is mogelijk tot een half uur voor de
aanvang van de wedstrijd.
5. Afmeldingen Afmelden via de gebruikelijke procedure. Afmeldingen zaterdag 2 februari na 08:00
uur via e-mail: info@oczh.nl of mobiel 06-22644566.
6. Accreditaties aanvragen Coaches en begeleiders moeten via hun eigen gewest de accreditaties
aanvragen.
7. Accreditaties afhalen Deelnemers, geaccrediteerde coaches en begeleiders kunnen vanaf zaterdag
30 januari 11:30 uur de accreditaties afhalen bij de Informatiebalie. De persoonlijk verstrekte
accreditaties dienen zichtbaar te worden gedragen.
8. Teamleidersbijeenkomst 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd in de gewestelijke ruimte
van De Uithof.
(13:15 uur voor NK SuperSprint en om 18:00 uur voor NK PureSprint)
9. Loting Zaterdag 30 januari om 10:00 uur in de gewestelijke ruimte van De Uithof
10. Trainingsfaciliteiten
Voorafgaand aan de wedstrijd is er geen extra trainingsmogelijkheid op De Uithof

11. Kleedkamers Op de kleedkamerdeuren is aangegeven aan welke groep deze is toegewezen.
12. Medische verzorging
Tijdens de wedstrijden is er EHBO en een arts aanwezig
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:
HAGA Ziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag
(070) 2100000
13. Antidoping testen Op de wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd. Iedere
deelnemer dient voor vertrek te controleren of hij/zij wel of niet op de lijst staat voor een eventuele
anti-dopingcontrole. Deze lijst is aanwezig op het publicatiebord bij de toegang tot de kleedkamers
14. Gebruik coach zone Tijdens de 100/300m mogen er géén coaches gebruik maken van de coaching
zone op het ijs. Alleen tijdens de 500m mag er max. één coach per rijd(st)er gebruik maken van de
coachingzone. Indien de coach geen rijder hoeft te coachen wordt deze verzocht de coachingzone te
verlaten
15. Gebruik middenterrein Het middenterrein is alleen toegankelijk voor de daarvoor
geaccrediteerde personen. (juryleden, en voor schaats(st)ers tijdens de prijsuitreiking)
16. Warming-up faciliteiten Het plaatsen van fietsen (Tacxen) voor warming–up/cooling-down is
mogelijk nabij de start van de 500m.
17. Inrijden Het is om veiligheidsredenen alleen voor de rijders van het laatste kwartet voor, en de
rijders van het eerste kwartet na de baanverzorging toegestaan om zich op het ijs te bevinden tijdens de
baanverzorging. Zij moeten “rechtop” schaatsen met gepaste snelheid.
18. Tijdwaarneming Tijdens het gehele toernooi wordt optische tijdwaarneming en handtijdwaarneming gehanteerd. (dus geen foto-finish).
19. Huldigingen Huldigingceremonieën voor de afstandsmedailles vinden plaats nadat één afstand
voor alle categorieën is afgerond. Gaarne uw medewerking om de betrokken winnaars (1ste, 2e, en 3e)
van een afstand hierop te wijzen en zich beschikbaar te houden. Het huldigingspodium is alleen via de
brug over de wedstrijdbaan te bereiken of met schaatsen aan over de wedstrijdbaan.
20. Uitslagverstrekking Circa 15 minuten na de wedstrijd is de uitslag beschikbaar bij de infobalie.
21. Protocolverstrekking Protocols zullen na afloop van de betreffende wedstrijd beschikbaar zijn op
de website www.oczh.nl . Ongeveer een uur na de laatste huldiging van de desbetreffende categorie
zijn een beperkt aantal protocols beschikbaar en zijn af te halen bij de infobalie.
22. Catering Op wedstrijddagen zal voor KNSB officials, juryleden, coaches en begeleiders koffie en
thee beschikbaar worden gesteld in de gewestelijke ruimte op De Uithof

23 Restauratieve voorzieningen Op de ijsbaan is op de eerste verdieping een restaurant beschikbaar
met eenvoudige maaltijden.
24. Wedstrijdpak en reclamelogo’s.
De deelnemers worden verzocht om via de link
http://www.knsb.nl/bond/reglementen/logorechten
zich op de hoogte te stellen van de reglementen betreffende het aanbrengen van sponsorlogo’s op het
wedstrijdpak en presentatiekleding. Indien geen sponsorverklaring is ingediend of als de aanvraag is
afgekeurd, zullen scheidsrechters en juryleden handelen in overeenstemming met het reglement.
Met nadruk wordt er op gewezen dat deelnemers geen gebruik mogen maken van het nationale
wedstrijdpak.
25. Adres ijsbaan
De Uithof
Jaap Edenweg 10
2544 NL Den Haag
Telefoon: 0900-33 84 84 63
Website: www.deuithof.nl
NB: IJsbaan is per openbaar vervoer te bereiken dmv RandstadRail 4 en HTM buslijn 25.
26. Parkeren bij de ijsbaan Er zijn openbare parkeerterreinen nabij de Uithof. Parkeren is gratis
27. Overnachtingen In Den Haag en de directe omgeving zijn meerdere hotels gevestigd met
verschillende prijs/kwaliteitsniveaus en voorzieningenniveaus.
goede opties zijn:
http://www.nh-hotels.nl/nh/nl/hotels/nederland/den-haag/nh-atlantic-den-haag.html
http://www.hotels.nl/nl/naaldwijk/carlton/
http://www.worldhotelgrandwinston.com/nl

28. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatie bulletin niet zijn vermeld kunnen
gericht worden aan het OC
contactpersoon OC:
Krijn Jongejan
Tel: 070-3276200
mob: 06-22644566
info@oczh.nl

29. Plattegrond De Uithof
http://www.oczh.nl/assets/pdf/plattegrond-uithof.pdf

Route
Vanuit Rotterdam
Komende vanuit Rotterdam neemt u de A13 richting Den Haag (afslag Rijswijk/Den Haag-Zuid nr. 7).
U rijdt de A4 op in de richting Rijswijk. Na ongeveer vijf kilometer neemt u de afslag Den Haag-Zuid
(Afslag 12). Aan het einde van de afslag gaat u met de bocht mee rechtsaf (richting Wateringen). U
rijdt nu op de N211/Wippolderlaan. Na enkele kilometers gaat deze laan over in de Lozerlaan. U ziet
vanzelf borden met ‘de Uithof’. Bij de stoplichten gaat u linksaf en rijdt u de Jaap Edenweg op. De
Uithof ligt aan het einde van de weg. U kunt gratis parkeren.

Vanuit Amsterdam
Komende vanuit Amsterdam volgt u de A4 richting Den Haag, waarna u de afslag Den Haag-Zuid
neemt (afslag 12). Aan het einde van de afslag gaat u met de bocht mee rechtsaf (richting Wateringen).
U rijdt nu op de N211/Wippolderlaan. Na enkele kilometers gaat deze laan over in de Lozerlaan. U ziet
vanzelf borden met ‘de Uithof’. Bij de stoplichten gaat u linksaf en rijdt u de Jaap Edenweg op. De
Uithof ligt aan het einde van de weg. U kunt gratis parkeren.

Vanuit Utrecht
Komende vanuit Utrecht volgt u de A12 richting Den Haag. Op het knooppunt Prins Clausplein volgt
u de A4 richting Rijswijk/Den Haag-Zuid. Na ongeveer vijf kilometer neemt u de afslag Den HaagZuid (Afslag 12). Aan het einde van de afslag gaat u met de bocht mee rechtsaf (richting Wateringen).
U rijdt nu op de N211/Wippolderlaan. Na enkele kilometers gaat deze laan over in de Lozerlaan. U ziet
vanzelf borden met ‘de Uithof’. Bij de stoplichten gaat u linksaf en rijdt u de Jaap Edenweg op. De
Uithof ligt aan het einde van de weg. U kunt gratis parkeren.

Openbaar vervoer
Vanaf het NS-station Den Haag Centraal is De Uithof bereikbaar met RandstadRail 4 en buslijn 25.
Halte De Uithof.
https://www.htm.nl/

ZATERDAG 30 januari
 Teamleiders bijeenkomst vind plaats in de gewestelijke ruimte op De Uithof.
15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd in de gewestelijke ruimte van De Uithof


(13:15 uur voor NK SuperSprint en om 18:00 uur voor NK PureSprint)

Loting voor junioren C, B, A en (Neo)Sen. wordt later via dit bulletin bekend gemaakt.

Globale aanvangstijden,
Het tijdschema van de scheidsrechter is bepalend
LET OP:
De starters worden om 12:00 uur aanwezig verwacht in de gewestelijke ruimte van De Uithof
voor instructie van de scheidsrechters om 12:15 uur
13.00 – 17.00 uur
13:00-13:10
13.30 uur

JunC/B
Inrijden
100 meter DC + HC
100 meter DB + HB
100 meter DC + HC
100 meter DB + HB
300 meter DC + HC
300 meter DB + HB
300 meter DC + HC
300 meter DB + HB

Ca. 17:00 uur: Huldiging eindklassement junC/junB
17:45 – 22:00 uur
17:45 – 17:55 uur
18:15 uur

Junioren A/(Neo)Sen
Inrijden
100 meter DA + HA
100 meter DS + HS
300 meter DA + HA
300 meter DS + HS
500 meter DA + HA
500 meter DS + HS

Ca: 21:30 uur Huldiging eindklassement junA/(Neo)Sen

