
ZAANS 

Word jij 
kampioen van de 
Zaanstreek?

meer informatie:
stg-zaanstreek.nl

Zaterdag 13 
januari 2018

KAMPIOENSCHAP

SPRINT

Schaatsen, skeeleren, duintraining en wielrennen. Op elk niveau, voor iedereen.
Zo ontwikkel je een perfecte schaatstechniek en een 

ijzersterke conditie. Onze trainers coachen je ook bij wedstrijden.
Als schaatsen je passie is, ben je bij STG Zaanstreek op je plek.

voor iedereen uit 
de zaanstreek: 
postcodes 1500-1599 
lEEFTIJD VANAF 8 JAAR en ouder

 afstandeN:
100, 300 en 500 meter

datum:
ZATERDAG 13 Januari 2018
van 20:00 tot 23:00 

lOCATIE:
Ijsbaan haarlem
IJsbaanlaan 2 - hAARLEM

UUR



Word jij 
kampioen van de 
Zaanstreek?

Wie is de snelste sprinter van de Zaanstreek?
Op zaterdag 13 januari 2018 organiseert STG Zaanstreek Sprintwedstrijden. Aan deze wedstrijd mogen uiteraard onze 
leden deelnemen maar we willen ook niet leden in de gelegenheid stellen om eens een wedstrijd te rijden, met officiële 
start, langs de rode blokjes rijden en finishen met elektronische tijdmeting.

Woon je in de Zaanstreek en begint je postcode met 15.. dan kan je inschrijven. De Zaanse jeugd maar ook oudere 
jongeren en jonge ouderen zijn welkom. Heb je, via het District Zaanstreek van de KNSB of IJsclub Assendelft, 
meegedaan aan het jeugdschaatsen en zit je in het laatste jaar dat je mag meedoen, dan is dit je kans om te testen 
hoe hard je kunt schaatsen.

De wedstrijd wordt georganiseerd op de Kennemer Kunstijsbaan in Haarlem.
Aanvang 20:00 uur. Zorg dat je om 19:15 aanwezig bent.

Mini Pure Sprint voor pupillen.
Pupillen vanaf 8 jaar rijden 3 afstanden, 2x 100m en 1x 300m.
Jullie worden ingedeeld in 3 groepen.
Pupillen A+B  geboren tussen 1-7-2004 en 30-06-2006
Pupillen C+D  geboren tussen 1-7-2006 en 30-06-2008
Pupillen F+E  geboren tussen 1-7-2008 en 30-06-2010
Er worden aparte klassementen opgemaakt voor meisjes en jongens.
We hebben plaats voor 68 pupillen dus reageer snel!!

Pure Sprint.
Vanaf junioren C t/m Master worden 3 afstanden gereden, de 100-300-500m
Je bent Junior C als je bent geboren vóór 1-07-2004
Ook voor deze groep is plaats voor 68 deelnemers.
Ben jij de snelste over de 3 afstanden in jouw categorie dan mag jij je de snelste schaatser van de Zaanstreek noemen.

Je leeftijd is bepalend voor de categorie waarin je wordt ingedeeld.
De wedstrijd is gratis. Ben je geen KNSB-lid dan betaal je €5,00 voor eenmalige KNSB dag-licentie. 

Kijk voor de laatste info over dit evenement regelmatig op onze website, stg-zaanstreek.nl
Vanaf 15 december wordt daar duidelijk uitgelegd hoe je voor deze wedstrijd kan inschrijven.
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PROGRAMMA
WEDSTRIJD WORDT GEORGANISEERD TER GELEGENHEID 
VAN HET 40 JARIG JUBILEUM VAN STG-ZAANSTREEK
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