Free-Wheel Inline cup oost
31 augustus 2022
Finale
Free-Wheel Nijeveen

Informatiebulletin
Free Wheel inlinecup Nijeveen
Organisatiecomité
De organisatie van de <<Free Wheel Cup>> is: <<IJs en skeelerclub
NIJEVEEN>>
Nadere informatie te verkrijgen bij, tevens contactadres:
Naam: Secretaris (Jeroen)
Adres: Schuurmansweg 17, NIJEVEEN
Tel.nr.: 0615476548
E-mail: secretaris@skeelerbaannijeveen.nl

Het OC is als volgt samengesteld:
Namen/contactgegevens invoegen
Vz. Klaas Jan Bijker 0610906926
Penningmeester: Arjan Pit
Secretaris, zie boven
Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de Free-Wheel inlinecup oost
Nijeveen is beschikbaar via http://www.schaatsen.nl/kalender/.
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1. Deelname

Inschrijven
 Deelnemers schrijven zich per wedstrijd in via
https://inschrijven.schaatsen.nl/.
 De inschrijfkosten voor de gehele competitie bedragen € 40,00 per
rijd(st)er, te betalen als ideal betaling bij het inschrijven voor de
wedstrijd.
 Met uitzondering van de Kadetten dames en heren zij betalen
€ 20,00 voor de gehele competitie.
 Inschrijvingen per wedstrijd op de gebruikelijke manier via de site
https://inschrijven.schaatsen.nl/ tot 2 dagen voor de wedstrijd.



Bijschrijvingen & daginschrijving ter plaatse bij het
wedstrijdsecretariaat zijn mogelijk en kosten € 7,50 EURO per
wedstrijd.
Indien u vergeten bent om u in te schrijven via schaatsen.nl per
wedstrijd (wel gehele competitie ingeschreven) betaald u een boete
van € 5,00- (onder 18 jaar € 2,50).per wedstrijd.

Afmelding
Voor sluiting inschrijving: via de bevestigingsmail bij inschrijving.
Na sluiting inschrijving : via email aan a.tempert@gmail.com t/m dag
wedstrijd.
Tekenen presentielijsten tot 30 minuten voor aanvang wedstrijd op
de volgende locatie:
Naam locatie: Clubhuis IJs en skeelerclub NIJEVEEN
Adres locatie: Schuurmansweg 17
Postcode, Plaats: 7948 NM NIJEVEEN
2. Medische verzorging

Tijdens de wedstrijden is er EHBO aanwezig.
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:
Meppel

3. Kleedkamers

Kleedgelegenheid aanwezig: ja
Douchegelegenheid aanwezig: ja

4. Tijdwaarneming

De tijdwaarneming zal mede door middel van transponders worden
geregistreerd.
Voor meer informatie over transponders zie Art. 90:
http://knsb.nl/files/2015/02/Specifieke-bepalingen-Inline-Skaten.pdf
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4. Officials

Hoofdscheidsrechter

5. Uitslagen

De uitslagen zullen na afloop van de betreffende wedstrijd digitaal
beschikbaar zijn op schaatsen.nl.

6. Huldigingen

Na afloop van de afstand vinden huldigingceremonieën plaats, bij
voorkeur, direct na afloop van hun race. Gaarne medewerking van de
betrokken winnaars (1e,2e, en 3e) om zich hiervoor beschikbaar te
houden.

7. Programma
in hoofdlijnen

Henk Reurink

Programma
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

categorie: Dames 1 en 2
categorie: Masters
categorie: Heren 1 en 2

schema/afstanden: 5 ronden
schema/afstanden: 6 ronden
schema/afstanden: 6 ronden

Parcours
Lengte parcours: 4.350 m

8. Routebeschrijving

Adres: Schuurmansweg 3a, 7948 NM Nijeveen

start/finish: Tussenboersweg, Nijeveen
Routebeschrijving: Vanaf Meppel richting Nijeveen. Net voorbij de
bebouwing van Nijeveen bevindt het clubhuis rechts van de weg; iets verder
aan de linkerkant is de start/finish aan de Tussenboersweg.
9. Onvoorzien

Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan
kunnen via e-mail worden gesteld; a.tempert@gmail.com

