Beste deelnemer aan de AIJV schaats-clubkampioenschappen 2022 op 12 februari a.s.,
Jaaaa! Het is ongelofelijk maar waar: de clubkampioenschappen gaan door!
Er hebben zich maar liefst 75 deelnemers ingeschreven. Groot feest dus, waar je natuurlijk ook je
vrienden en familie bij mee mag vragen.
Let op: Vanwege coronamaatregelen mag publiek er op dit moment helaas maar tot 22.00 uur bij
zijn. De kantine is gesloten maar warme dranken en snacks ‘to-go’ kopen kan wel, eveneens tot 22.00
uur. Als chauffeur of als je een andere taak hebt mag je uiteraard wel tot het einde blijven.
Belangrijke informatie:
 Aanwezig zijn om 19:45; wees op tijd, zodat je geen afstand misloopt!
 Aanmelden bij het Trefpunt (onder de toren) voor registratie, uitleg en -als je meedoet met
de afvalrace- voor die aparte instructie
 Afvalrace is alleen toegankelijk voor junioren of ouder
 Voor de afvalrace zijn een HELM, SNIJVASTE handschoenen en -sokken VERPLICHT !
Deelname wordt geweigerd als je dit niet hebt
 Wanneer je een pak met een beennummer hebt is die voor de afvalrace wel heel handig!
Voor wie dat niet heeft hebben we nummers beschikbaar
 Neem al je wedstrijdbandjes mee s.v.p. als je die hebt!
Het programma in grote lijnen
19:45 Aanwezig voor registratie
20:15 Start deel 1 langebaan: 100m en 500m
20:50 Baanverzorging + prijsuitreiking jeugd
21:00 Start deel 2 langebaan: 500m
21:30 Baanverzorging
21:45 Start deel 3 langebaan: 300m, 700m en 1500
23:00 Start afvalrace over vele ronden (geschat 30 minuten afhankelijk van startmoment)
23:30 Prijsuitreiking langebaan, afvalrace EN clubkampioenen
Nog geen wedstrijdervaring?
Kijk op de startlijsten die bij het inschrijven klaarliggen wanneer je aan de beurt bent. Ruim voor tijd
loop je warm en trek je je schaatsen aan. Daarna mag je op de binnenste baan inrijden. Je meldt je op
het ijs bij de wedstrijdleiding en die laat je weten hoeveel ritten het nog duurt voordat je mag
starten. Voor de jeugd is er aparte begeleiding.
De categorieën
Langebaan- indelingen:
 Jeugdschaatsers
 Wedstrijdpupillen C & D
 Recreantenjunioren + wedstrijdpupillen A & B
 Wedstrijdjunioren, neosenioren, senioren, masters

:
:
:
:

2x 100 meter
300 en 500 meter
500 en 700 meter
500 en 1.500 meter

Afvalrace
Bij de afvalrace zijn twee groepen : dames en heren.
Clubkampioenen worden die dame en heer die in beide categorieën, dus langebaan + afvalrace, bij
elkaar opgeteld het beste scoren!
Afmeldprocedure
Wanneer je je ziek wilt melden op de dag zelf, bel dan naar 06-15620499.
Wij hebben er enorm veel zin in dus tot 12 Februari!

Anoek, Jonathan en Marijke

