
Recreanten Regio Marathoncompetitie Zuid 

seizoen 2015-2016 
 
Ook komend seizoen organiseren de baancommissies marathon van 
Eindhoven, Tilburg en Breda weer recreantenmarathons op de 
zaterdagavond voor recreatieve norenschaats(st)ers. 
 

Beleef  deze uitdaging samen met je schaatsvrienden en 
schrijf je in 
 
 
 
Kalender Recreanten Regio Marathoncompetitie Zuid 

Za 2 januari 2016 Breda Recreanten 1 http://bcbreda.nl/marathon/ 

Za 20 februari 2016 Tilburg Recreanten 2 
 http://www.knsbzuid.nl/~bc-
tilburg/wedstrijdkalender.php 

Za 5 maart 2016 Eindhoven Recreanten 3 Finale  http://www.knsbzuid.nl/~ev-mar/index.html 

  
Inschrijving en kosten 
Het geniet sterke voorkeur dat deelnemers aan de recreanten marathons zich vooraf via de website van de 
baancommissie inschrijven. Dit kan vanaf 2 weken tot 2 uur voor aanvang van de wedstrijd online. 
Startlijst tekenen, beennummer ophalen en ter plaatse inschrijven kan ook tot uiterlijk 30 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat (restaurant of jurytoren) van desbetreffende ijsbaan. Inschrijfgeld is 
€ 10,00 per wedstrijd. 
  
Deelnemers aan de recreanten marathon moeten beennummers van de wedstrijdorganisatie dragen op het 
rechter bovenbeen. Bekijk het filmpje dat de baancommissie marathon in Tilburg heeft gemaakt over de juiste 
wijze van bevestigen: http://youtu.be/h5kdeH8mjE4  
De beennummers worden bij de inschrijving verstrekt tegen onderpand van € 5,00 per beennummer.  
Beennummers moeten direct na afloop van de wedstrijd weer worden ingeleverd tegen teruggave van de borg.  
 
Er worden per wedstrijd maximaal 100 rijd(st)ers ingeschreven / toegelaten. Inschrijving geschiedt op volgorde van 
(digitale) aanmelding. Gebruik van transponder is niet verplicht, wel toegestaan en evt. te huur bij het 
inschrijfbureau. De huur van een transponder bedraagt € 7,50 per wedstrijd. 
 
Alle betalingen dienen contant en het liefst gepast te worden voldaan bij het wedstrijdsecretariaat op de 
wedstrijddag. 
 
Door enkele ongevallen zijn de veiligheidseisen van de KNSB aangescherpt. Wij willen als GTC marathon dit nog 
niet verplichten maar wij adviseren het dragen van snijvaste handschoenen, snijvaste enkelbescherming en 
snijvaste scheenbescherming. Snijvaste handschoenen zijn te koop bij de inschrijftafel voor aanvang van de 
marathon en kosten slechts € 6,00. 
  
* Deelname, op eigen risico, mogelijk als je lid bent van de KNSB en / of van een schaatsvereniging aangesloten bij de KNSB, 
maar zonder enige KNSB wedstrijdlicentie.  
  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de baancontactpersonen marathon. 
 
Wij zien jou en je schaatsvrienden graag aan de start van de recreanten marathons! 
 
Met sportieve groet, 
 GTC Marathon NB-L-Z 

http://www.knsbzuid.nl/~bc-tilburg/marathon.php
http://youtu.be/h5kdeH8mjE4
http://www.knsbzuid.nl/contents/gtc_marathon.htm

