Gewestelijk Kampioenschap Marathon Jeugd
Gewesten Gelderland en Overijssel
Leisure World Ice Center Dronten
Vrijdag 22 december 2017
Programma
Voorwedstrijd Leisure World Ice Center
17.30 uur Pupillen F, meisjes en jongens (3 ronden)
17.35 uur Pupillen E/D, meisjes en Jongens (4 ronden)
17.40 uur GK
Pupillen C Meisjes
6 ronden
17.45 uur GK
Pupillen C Jongens
6 ronden
17.50 uur GK
Pupillen B Meisjes
8 ronden
18.00 uur GK
Pupillen B Jongens
8 ronden
18.10 uur GK
Pupillen A Meisjes
10 ronden
18.20 uur GK
Pupillen A Jongens
10 ronden
18.30 uur GK
Junioren C Meisjes
15 ronden
18.40 uur GK
Junioren C Jongens
20 ronden
______________________________________________________________________________
Na afloop, 19.00 uur: Uitreiking medailles in restaurant
Info voor GK marathon jeugd
- Deelname staat open voor rijders/-sters, die wonen binnen het geografisch gebied van de
gewesten Gelderland of Overijssel en/of lid zijn van een vereniging binnen een van deze
gewesten. Bovendien mag men dit seizoen niet aan een GK marathon van een ander gewest
hebben deelgenomen.
- De kampioenen van de Gewesten Gelderland en Overijssel plaatsen zich rechtstreeks voor de
nationale finalewedstrijd bij de pupillen A/B in Tilburg op 17 februari 2018; kampioenen bij
Junioren C voor het NK marathon jeugd, ook op 17 februari 2018 in Tilburg.
- Voor junioren A en B is er geen GK marathon. Zij mogen deelnemen aan het GK senioren.
- Een KNSB-licentie (relatienummer) is verplicht. (zorg ervoor dat ook Marathon als discipline is
aangevinkt in licentie mijn KNSB).
- Aanmelding: Deelnemers dienen zich aan te melden via https://inschrijven.schaatsen.nl, uiterlijk
donderdag 21 december 2017.
Bovendien dienen deelnemers, die zich hebben aangemeld, zich minimaal 30 minuten vóór de
geplande starttijd van de categorie bij het inschrijfbureau op de baan melden.
- De ronding van de achterzijde (ronding muntstuk € 0,10) van de schaatsijzers zal
steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Degenen waarvan de schaatsen worden afgekeurd
mogen niet starten.
- Het dragen van een goed passende helm, handschoenen, beenbeschermers en
enkelbescherming is verplicht.
- Kosten voor deelname bedragen € 6, te voldoen bij inschrijving.

Aanmelden aan de baan kan ook, ten minste één uur voor geplande starttijd. Met een toeslag
bedragen de kosten van deelname dan € 8, ter plaatse te voldoen.

