
1.

Webadres:

14 december 2014 tot:

2.

Wedstrijdsecretariaat Martien Bakker

Wedstrijdleider Martien Bakker

Jury-coördinator Dirk Kolk

Vertegenwoordiger Baancommissie n.v.t.

Wedstrijdsecretariaat GTCL-K

3.

Heren : J. Depping,    Ass.: R. Lelieveld

n.v.t.

Heren : T. Taam

4.

                                http://www.knsb-nhu.nl/db/WAS542c65e1e92af/TOELICHTING_WEDSTRIJDKALENDER_GEWESTNHU_20140925.pdf

5.

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

6.

Datum:

Plaats:

Tijd:

7.

dag 1: NWR art 102 (3e afst) plaats: Jury kamer tijd: 16.00 uur

dag 2: n.v.t. plaats: n.v.t. tijd: n.v.t.

8.

datum: n.v.t. tijd van: n.v.t. tot: n.v.t.

datum: n.v.t. tijd van: n.v.t. tot: n.v.t.

dag 1: n.v.t. van: n.v.t. tot: n.v.t.

dag 2: n.v.t. van: n.v.t. tot: n.v.t.

9.

 

Organisatiecomité

Informatiebulletin
Wedstrijd: Gewestelijk kampioenschap junioren-A (dag-1)

IJsbaan: De Westfries
Adres: Westfriese parkweg 5

www.langebaan.bchoorn.nl

Datum van: n.v.t.

Telefoon: 06-2061 0841 (niet tijdens kantooruren)

E-mail adres: langebaanhoorn@gmail.com (voorkeur)

Correspondentieadres: Bruggevaart 12, Berkhout

Voorzitter: Marten Horstman

Aanmelden en afmelden  gebeurt via de site van http://www.knsb-nhu.nl/langebaan-kortebaan onder:

Betrokken officials

Scheidsrechter(s):
Dames: A. v.d. Lans,  Ass.: A. Wies

Waarnemer:

Starter:
Dames: M. Maarse

Waarnemer: n.v.t.

Deelname
Alle relevante informatie betreffende selectie voor deelname aan de wedstrijden zijn te vinden op:

Aanmelden/afmelden

Inrijden

Afmelden op de dag van de wedstrijd bij het organisatiecommité: langebaanhoorn@gmail.com

Teambegeleiders-bijeenkomst:
14-dec-14

jurykamer 

16.00 uur

Lotingen
Op basis van:

Warming up/Cooling down faciliteiten
Trainingsfaciliteiten:

Plaats waar de warming up fietsen moeten staan

open kleedruimte naast de schaatswinkel

Gebruik Coaching-zone
Er mag 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 binnenzijde van de baan tegenover het coach-vak is een bankje geplaatst, waar de coaches zich kunnen ophouden op momenten dat zij niet 

coachen.

http://www.langebaan.bchoorn.nl/
mailto:langebaanhoorn@gmail.com%20(voorkeur)
mailto:langebaanhoorn@gmail.com


10.

11.

Tijdens de wedstrijddagen is een EHBO-voorziening aanwezig. 

12.

Zondag: categorie afstand

dames jun. B 3.000 meter

heren jun. B 3.000 meter

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

geluidsmateriaal te dragen.

Geluidsdragers

Medische verzorging
EHBO:

Ziekenhuis: Maelsonstraat 3, Hoorn

Programma
aanvangstijd, tijdschema van de scheidsrechter is bepalend

17.30 uur


