Clubkampioenschap 2016
Zaterdag 31januari
Kunstijsbaan Breda

Het clubkampioenschap 2016 zaterdag 31 januari van 18.30 uur–22.30 uur.
Voor al onze leden een kans om een gezellige wedstrijd te rijden. Voor onze recreanten de kans om
te ervaren wat het is de baan helemaal voor jezelf te hebben en een persoonlijk record te rijden.
Voor onze wedstrijd-rijders blijft de kans om jezelf te meten met je clubgenoten. Kortom, gewoon
meedoen met de clubkampioenschappen!
Deelname aan de clubkampioenschappen is gratis en er zijn weer mooie bekers en medailles te
verdienen. Als de wedstrijd-uitslag beschikbaar is, vindt de prijsuitreiking van pupillen in de
categorie ‘overig’ direct na afloop van hun 2 gereden afstanden plaats. Wil je ook kans maken op
de titel van clubkampioen, je eigen PR rijden, of weten waar je staat, meldt je dan aan.
Let op, pupillen met licentie of met een PR op de 500 meter onder de 56 sec. hebben de kans om
langere afstanden te rijden. Geef dus op of je een licentie hebt of genoemd PR. Behoor je als pupil
niet tot een van deze twee categorieën, dan rijdt je de gebruikelijke 100 en 300 meter.
De wedstrijden beginnen om 18.30 uur. Er wordt er ge(st)reden in de volgende categorieën:
geboren in de periode:

Categorie:

afstanden:

D/H

SOM

100 / 300 meter

D/H

Pupillen Overige

100 / 300 meter

D/H

Pupillen met licentie

300 / 500 meter

D/H

Pupillen A+B
met PR < 56s.

500/1000

van 01-07-1998 t/m 30-06-2002

D/H

Junioren C+B

500 / 1000 meter

van 01-07-1992 t/m 30-06-1998

D/H

Junior A+neo’s

500 / 1500 meter

van 01-07-1976 t/m 30-06-1992

D/H

Senioren A

500 / 1500 meter

van 01-07-1976 t/m 30-06-1992

D/H

Senioren B

500 / 500 meter

Voor 01-07-1976

D/H

Masters B

500 / 500 meter

Voor 01-07-1976

D/H

Masters A

500 / 1500 meter

Geboren na 30-06-2002

De starttijden per afstand worden een week voor de clubkampioenschappen op de website vermeld.
•

•
•
•
•
•

Als het totaal aantal inschrijvingen de verwachting overtreft, kunnen de af-standen aangepast
worden vanwege
de beschikbare tijd.
Pupillen met een KTB- of lange-baanlicentie rijden 300 en 500m.
Pupillen A+B met een PR op de 500m. onder de 56 seconden, rijden een 500 en 1000m.
Senioren/Masters A heren hebben een persoonlijk record op de 500 m onder de 60 seconden.
Senioren/Masters A dames hebben een persoonlijk record op de 500 m onder de 65 seconden.
Anders is men senior/Master B.

Kosten:
Aanmelden:

Afmelden:

Geen.
Je kunt je tot 20 januari inschrijven via de website. Denk er aan dat je al je
gegevens invult, dus ook eventueel wedstrijdnummer en persoonlijk record op
de 500 meter. Alleen zo kunnen we je koppelen aan gelijkwaardige
tegenstanders. Wie niet in staat is om zich via de website in te schrijven, kan
contact op nemen met de organisatie.
Afmelden (liefst niet) kan op de volgende manieren:
•
Tot vrijdag 30 januari, per e-mail ckballangrud@gmail.com
•
Op zaterdag 31 januari tot 12 uur, bellen naar Derk-Jan 06-15050737
•
Wedstrijdschaatsers kunnen zich tot zaterdag 28 februari ook op de
gebruikelijke manier via de KNSB-kalender afmelden

Clubkampioenschap 2016
zaterdag 31 januari
Kunstijsbaan Breda

Informatie Clubkampioenschap (CK) Ballangrud 2016
Aanvang:
De wedstrijden beginnen om 18.30 uur op de kunstijsbaan te Breda. Elke deelnemer MOET ruim een
half uur voor aanvang van zijn/haar onderdeel aanwezig zijn. Te laat verschijnen aan de start voor je rit
betekent diskwalificatie.
We starten met de pupillen. Als de ijsmachine van het ijs is, mag je op de binnenste baan van de 400 m
baan gaan inrijden. Rond 18.15 uur wordt al begonnen met het in volgorde zetten van de pupillen B op
bankjes zodat we stipt om 18.30 uur van start kunnen gaan met de 300 meter. Na de pupillen start de
100 meter voor pupillen en de 500 meter voor alle categorieën. Daarna de 1000 meter en we zullen het
CK eindigen met de 1500 meter.
Start
1000m

Start 100m
Start 500m

Start 300m of 1500 m

Finish
1000m

Finish 100, 300m en 1500
m

!
Startlijsten:
Een half uur voor aanvang van de wedstrijd hangen de startlijsten aan de achterkant van de kassa, bij
het café en in de kleedkamers. Hierop kan iedereen zien wanneer hij of zij aan de beurt is.
Er wordt gereden in dubbele paren (kwartetten). We beginnen met de ritten 1 en 2. De rijders in het
eerste paar dragen een witte of rode armband op de rechter bovenarm en die van het tweede paar een
gele of blauwe. Aan de kleur van de armband kun je zien of je in de binnen- of de buitenbaan start. Wit
en geel schaatsen op de binnenbaan, rood en blauw schaatsen op de buitenbaan. Op het scorebord kun
je zien welke rit aan de beurt is. Is jouw rit snel aan de beurt, blijf dan in de buurt van de start. Houd
dit zelf goed in de gaten. Ga vooral niet in de weg staan. Voor niet-wedstrijdrijders zijn er extra
bandjes. Lever deze bandjes na afloop van elke rit direct in, omdat andere schaatsers na jou deze weer
moeten gebruiken.
Prijsuitreiking:
De prijsuitreiking voor de pupillen die de 100 en 300 meter hebben gereden, zal plaatsvinden tijdens de
eerste dweilpauze, bij het podium voor de schaatswinkel Azzuri. In volgende dweilpauzen, zijn de
andere categorieën pupillen aan de beurt. De prijsuitreiking van de overige schaatsers vindt plaats na
afloop van de wedstrijden in het Wakske. Ook zal dan de Ed Huijsman-troffee worden uitgereikt.
Uitslagen:
De uitslagen vind je na afloop op de site van het gewest Noord Brabant-Limburg; www.knsbzuid.nl bij
kopje “Breda” en op de site van Ballangrud www.ballangrudbreda.nl
Veel succes en heel veel plezier!
Organisatie Clubkampioenschap 2016
Tinus Rispens, John van Gils en Derk-Jan Verhaak 06-15050737

