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Informatiebulletin 
(versie 2.1 – 12sept2020) 

Wedstrijd: Zaans kampioenschap – Inline Skaten 2020 
Baan: Purmerring – Piste 200 meter / 400 meter 
Adres: Trimpad 10, 1443 WB Purmerend 
Webadres: https://www.ijseninlineskateclub.nl/ 
Datum: zondag 13 september 2020 

1. Organisatiecomité (OC)
E-mailadres:
Voorzitter OC:
Wedstrijd-coördinator:
Jury coördinator:
EHBO:

cofriemann@hotmail.com 
Co Friemann (06 15428077) 
Thijs van Tol (06 40162017)
Coby Bobeldijk
Thijs van Tol / Chris Schuurman 

2. Jury
Scheidsrechter: Thijs van Tol 
Starter: Thijs van Tol 
Area of call: Co Friemann 
Rondenteller:
Speaker:

...
Chris Schuurman 

Handklokkers:

Computer: 

Marcel Huismans
Co Friemann 
Ruud van der Meer 
Coby Bobeldijk 
Nico Fronik 

3. Deelname
Alle leden van STG-Zaanstreek en degene die woonachtig zijn met de postcode 15XX
mogen mee doen. (Max. 30 gastrijders)

4. Aanmelden
Aanmelden kan vanaf maandag 17 augustus 00:00 uur t/m woensdag 9 september
2020 20:00 uur via de link die in de uitnodigingsmail staat of via onderstaande link:
https://www.stg-zaanstreek.nl/2020/08/18/doe-mee-aan-het-zaans-kampioenschap-inline-
skaten/

5. Afmelden
Afmelden kan tot vrijdag 11 september 2020 20:00 uur door een mail te sturen naar
vantol.thijs@gmail.com.

https://www.ijseninlineskateclub.nl/
mailto:cofriemann@hotmail.com
mailto:vantol.thijs@gmail.com
https://www.stg-zaanstreek.nl/2020/08/18/doe-mee-aan-het-zaans-kampioenschap-inline-skaten/
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6. Afmelden na sluiting en op de wedstrijddag
Afmelden na de sluiting van de inschrijving kan gedaan worden door een
mail te sturen naar vantol.thijs@gmail.com.
Afmeldingen op de wedstrijddag zelf per telefoon via  06-40162017.

7. Lotingen
De (voorlopige) lotingen staan uiterlijk zaterdag 12 september v.a. 20:00 uur op de 
website van STG-Zaanstreek (https://www.stg-zaanstreek.nl).

8. Kleedkamers
Er zijn kleedkamers beschikbaar voor degene die daar gebruik van willen maken.

9. Warming up
Er is een mogelijkheid voor inrijden op de wedstrijddag zelf van 10:40 tot 10:55 uur.

10. Tijdwaarneming
De tijdrit en sprint worden met handtijden waargenomen. Er zijn drie handklokkers 
waarvan het gemiddelde telt. Mocht er één handtijd afwijken van de andere twee, dan 
telt de tijd van de derde klokker niet mee en wordt het gemiddelde van de andere 
twee klokkers genomen. De vierde klokker telt als reserve en/of bepaalt de finish 
volgorde.
Bij de sprint heeft elke klokker één rijder, waarvan de tijd en positie wordt genoteerd.

11. Medische verzorging
Er zijn minimaal twee gecertificeerde EHB(S)O’ers aanwezig tijdens het dit evenement 
die medische verzorging kunnen bieden. Kijk bij punt 1. Organisatiecomité voor de 
contactpersonen. Bij een (groot) ongeval kan de wedstrijd worden stil gelegd en wordt 
weer hervat wanneer er minimaal twee EHBO’ers beschikbaar zijn.

12. Bescherming
Het dragen van een helm en polsbescherming is verplicht vanaf het moment dat je 
skeelers aan hebt. Indien een deelnemer hier niet aan voldoet, wordt hij of zij 
gediskwalificeerd voor de gehele wedstrijd. Knie- (en elle boog) bescherming wordt 
aangeraden, maar is niet verplicht.

13. Geluidsdragers
Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de wedstrijd enige apparatuur die 
muziek weergeeft of ander geluidsmateriaal te dragen. 

mailto:vantol.thijs@gmail.com
https://www.stg-zaanstreek.nl/
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14. Programma in hoofdlijnen

*Het OC heeft ten alle tijden het recht om de afstanden aan te passen.
**De finales bij de 300, 500 of 1000 meter sprint worden gesplitst indien er 6 of meer 
deelnemers zijn in die categorie.

10:30 Terrein en kleedkamers open 

10:40-10:55 Jury/EHBO overleg naast de Jury wagen 

10:40-10:55 Inrijden alle deelnemers 

11:00 100 meter sprint (3 wedstrijdbanen) 

11:20 

1. Alle categorieën

2. Pupillen meisjes
3. Pupillen jongens
4. Junioren heren

200 meter tijdrit 
200 meter tijdrit 
200 meter tijdrit 

5. Neo Senioren en Masters Dames 200 meter tijdrit

11:50 

6. Masters Heren

7. Pupillen meisjes
8. Pupillen jongens
9. Junioren Heren

200 meter tijdrit 

300 meter sprint series 
300 meter sprint series 
1000 meter sprint finale 

10. Neo Senioren en Masters Dames 1000 meter sprint finale
11. Masters Heren
12. Pupillen meisjes
13. Pupillen meisjes
14. Pupillen jongens
15. Pupillen jongens

1000 meter sprint finale 
300 meter sprint B finale 
300 meter sprint A finale 
300 meter sprint B finale 
300 meter sprint A finale 

12:40 16. Puntenkoers Junioren en ouder 3000 meter (15 rondes)
17. Puntenkoers Pupillen 1000 meter (5 rondes) 

13:00 

13:15 

13:30 

Einde wedstrijden 

Huldigingen alle categorieën 

Einde Zaans kampioenschap Inline Skaten 2020 
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15. Huldigingen
Huldigingen vinden plaats vóór de kantine van de skeelerbaan.
De betrokken winnaars (1ste, 2de en 3de) beschikbaar te houden voor het uitreiken van 
de prijzen. Per categorie zijn er 3 podium plaatsen, gebaseerd op het klassement (zie 
punt 20). Daarnaast krijgen alle deelnemers een medaille voor deelname.

16. Uitslagverstrekking
De uitslagen staan eind van de wedstrijddag digitaal op de website STG-Zaanstreek 
(https://www.stg-zaanstreek.nl).

17. Parkeren
Parkeren is gratis. De toegang naar de baan zelf loopt via de parkeerplaats.
(Zie plattegrond pag. 5)

18. Afgelasting

Bij regenval zal de wedstrijd worden geannuleerd en komt dat op de

website van STG-Zaanstreek te staan (https://www.stg-zaanstreek.nl).

Voor vragen over de weersomstandigheden kan je telefonisch contact opnemen met 

Thijs van Tol (06-40162017) 

19. Puntenkoers
De eerste ronde van de puntenkoers zal
loos zijn (Peloton moet bij elkaar blijven).
Vervolgens zijn er om de ronde punten te
verdienen voor de eerste twee deelnemers
die over de streep komen
(nr1+2pnt, nr2+1pnt).
De laatste ronde krijgen de eerste 3 punten
(nr1+3pnt, nr2+2pnt, nr3+1pnt).

*De pupillen rijden een punten koers van 1000
meter waarin elke ronde punten worden
verdeeld. Ook de pupillen hebben een loze
ronde.

Rondes Afstand 
tot finish 

gebeurtenis 

0 3000 Loze ronde 
1 2800 
2 2600 
3 2400 punten 
4 2200 
5 2000 punten 
6 1800 
7 1600 punten 
8 1400 
9 1200 punten 
10 1000 
11 800 punten 
12 600 
13 400 punten 
14 200 
15 / 
Finish 

0 Finish 
punten 

https://www.stg-zaanstreek.nl/
https://www.stg-zaanstreek.nl/
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20. Klassement opbouw 
Pupillen:  aantal punten =  sprint x2,5 + (tijdrit /2) x2,5 + (sprint /3) x2,5 + 
      (2,5-puntenkoers x0,2) 
Junioren: aantal punten =  sprint x3,5 + (tijdrit /2) x3,5 + (sprint /5) x3,5 + 
      (4,5-puntenkoers x0,3) 
Overig:  aantal punten =  sprint x6 + (tijdrit /2) x6 + (sprint /10) x6 +  
      (7,5-puntenkoers x0,5) 
 
*Van de sprint wordt de snelste tijd genomen indien een deelnemer heeft deelgenomen aan de series en de 
finale 
 

21. Regelementen 
Bij deze wedstrijd zijn de regelementen van de KNSB van toepassing. 
https://knsb.nl/inline-skaten/sporttechnische-maatregelen/ 
https://knsb.nl/inline-skaten/disciplinaire-maatregelen/ 

 
22. Corona regels 

- Publiek houd 1.5 meter afstand van elkaar (m.u.v. huishouden) 
- Sporters mogen tijdens een sportactiviteit binnen 1.5 meter bij elkaar komen 
- Volg eventuele aanwijzingen op van het OC en/of vrijwilligers van de Skeelerbaan van 

Purmerend 
 

23. Onvoorzien 
Vragen m.b.t. onderwerpen welke niet in dit informatiebulletin zijn vermeld  
kunnen gericht worden naar vantol.thijs@gmail.com.  

  

https://knsb.nl/inline-skaten/sporttechnische-maatregelen/
https://knsb.nl/inline-skaten/disciplinaire-maatregelen/
mailto:vantol.thijs@gmail.com
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Plattegrond 

 
 

1. Ingang 200 meter baan (Alleen voor deelnemers) 
2. Kleedkamers 
3. Kantine 
P. Parkeerplaats 

1 

2,3 

P 




