
SVU sectie Shorttrack
Wedstrijdorganisatie

Utrecht, 1 februari 2022

2e wedstrijd Sebra Sports Cup 2021-2022
Aan de wedstrijdsecretarissen van de shorttrackclubs uit Regio West.

Betreft: Regio West Competitie 2021-2022 voor pupillen, junioren en senioren.

Namens Schaatsvereniging Utrecht (SVU) nodig ik uw club uit voor de tweede Sebra
Sports Cup van Regio West 2021-2022. Deze wedstrijd wordt gehouden op:

zondag 6 februari 2022

Locatie: Sports & Business Campus Vechtsebanen
Mississippidreef 151
3565CE Utrecht

Programma (voorlopig)
Om het aantal deelnemers dat tegelijkertijd aanwezig is, te beperken ivm de verspreiding
van het coronavirus, zal de wedstrijd in drie groepen gedeeld worden. De indeling en tijden
zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en zal rond 4 februari gedeeld worden.

ZIE ONDERAAN DIT ANNOUNCEMENT DE VOORWAARDEN VOOR AANWEZIGHEID
BIJ DEZE WEDSTRIJD!

Groep 1: Divisie C, D en junior F (pupillen 3)
Aanmelden groep 1: 09.15 - 09:45 uur
Aanvangstijd inrijden groep 1: 10:00
Aanvangstijd wedstrijd groep 1: 10:20

Groep 2: Divisie A en B
Aanmelden groep 2: 11:15 - 11:45 uur
Aanvangstijd inrijden groep 2: 11:00
Aanvangstijd wedstrijd groep 2: 11:20



Groep 3: Junioren, senioren en Masters
Aanmelden groep 3: 13:15 - 13:45 uur
Aanvangstijd inrijden groep 3: 14:00
Aanvangstijd wedstrijd groep 3: 14:20
Einde wedstrijd: 16:00

Afspraken en Regelingen
Voor deze wedstrijd gelden de afspraken en regelingen zoals die zijn vastgelegd in:
“Afspraken en regelingen Shorttrack Regio West Competitie 2021-2022”. Deze zijn
met de deelnemende verenigingen gedeeld.

Hieronder een aantal relevante onderdelen uit deze afspraken en
regelingen. NB de met de deelnemende verenigingen gedeelde versie is
altijd leidend.

Categorie indeling
Junior F: op 1-7-2021: 8 jaar of jonger
Junior E: op 1-7-2021: 9 of 10 jaar
Junior D: op 1-7-2021: 11 of 12 jaar
Junior C: op 1-7-2021: 13 of 14 jaar
Junior B: op 1-7-2021: 15 of 16 jaar
Junior A: op 1-7-2021: 17 of 18 jaar
Senioren/masters: op 1-7-2021: 19 of ouder

Afstanden
Afstanden worden door de wedstrijdleiding bepaald op basis van het aantal deelnemers en
de beschikbare tijd.

Junioren F: 222/ 333/ 444 m incidenteel 500m

Divisie A, B, C en D: 500/ 777/ 1000 m incidenteel 1500m

Junioren/senioren/masters: 500/ 777/ 1000 m incidenteel 1500m

De wedstrijd wordt volgens het all-final-systeem gereden. Iedere rijder kwalificeert zich voor
de volgende ronde.

Relay 2000 m met 4 rijders welke door de wedstrijdleiding wordt ingedeeld. Relay
voor junioren F is 12 ronden, waarbij de regel voor de laatste 2 ronden komt te
vervallen; elke deelnemende junior F mag 3 maal 1 ronde rijden voor de relay.



Competitie
De regiocompetitie West bestaat normaal gesproken uit 5 wedstrijden (inclusief finale).
Voor de finalewedstrijd geldt dat men eerder aan minimaal 2 regiowedstrijden in het
betreffende seizoen heeft deelgenomen. Dit jaar zal dit aantal niet gehaald worden.
Het is nog niet duidelijk of er finales gereden zullen worden!

Tarieven competitie van 5 wedstrijden
Junioren: € 57,50 + helmcap € 10,00 = € 67,50
Senioren en Masters: € 67,50 + helmcap € 10,00 = € 77,50

Tarieven enkele wedstrijd
Junioren: € 16,00 + € 3,00 huur helmcap + borg helmcap € 15,00 Senioren en
Masters: € 18,50 + € 3,00 huur helmcap + borg helmcap € 15,00

Inschrijven/betalen
Inschrijven en betalen voor deelname aan de Regiocompetitie West wordt door de
deelnemers zelf gedaan via: inschrijven.schaatsen.nl
Inschrijven kan voor een enkele/losse wedstrijd of voor de gehele competitie.

Aanmelding
Alle deelnemers dienen zich voor de wedstrijd aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat
van hun vereniging. Het wedstrijdsecretariaat meldt de deelnemers aan voor de betreffende
wedstrijd via shorttrackonline. De termijn voor aanmelden op shorttrackonline voor de
wedstrijd in Utrecht sluit op woensdag 2 februari 2022 om 24:00.

Afmelden deelname Relay
Deelnemers kunnen door het wedstrijdsecretariaat van hun vereniging worden afgemeld
voor deelname aan de relay uiterlijk donderdag 3 februari 2022 om 20:00. Het
wedstrijdsecretariaat geeft dit per mail door aan het wedstrijdsecretariaat van de
organiserende vereniging of aan afmeldenregio@gmail.com

Helmcaps
Het is het verplicht in de regiocompetitie gebruik te maken van helmcaps. Bij het inschrijven
voor de regiocompetitie wordt eenmalig € 10,00 betaald voor een helmcap, die eigendom
wordt van de wedstrijddeelnemer.

De clubvertegenwoordiger of zijn/haar vervanger dient in een keer de helmcaps op te halen
en af te rekenen. De rijders die een losse wedstrijd afnemen, kunnen de helmcap aan het
einde van de wedstrijd zelf weer inleveren en krijgen dan de borg terug.

Rijders met een oude (groen, wit, oranje) helmcap kunnen deze gratis omruilen voor een
nieuwe (wit, zwart) helmcap van seizoen 2021-2022.

Beschermende kleding
Bij deelname aan de regiocompetitie is de volgende beschermende kleding verplicht: knie



en harde scheenbeschermers, snijvaste handschoenen, snijvaste nekbeschermer,

beschermende bril en een helm. Een ISU goedgekeurde helm is verplicht.

De armen, benen en ook de enkels moeten volledig bedekt zijn. Voor de enkels wordt
dringend geadviseerd om enkelsokjes te dragen van snijbestendig materiaal. Beide einden
van de schaatsijzers moeten zijn afgerond met een straal van ten minste 10 mm.

Het dragen van snijvaste kleding wordt sterk aangeraden en is verplicht voor junioren C en
ouder. Richtlijnen met betrekking tot bescherming zijn terug te vinden in Shorttrack
Communiqué 2a seizoen 2021-2022.

Wedstrijdlicentie
Bij deelname aan de Regiocompetitie West is een geldige KNSB shorttrack wedstrijdlicentie
verplicht. Op de wedstrijddag kan er door de wedstrijdleiding gecontroleerd worden op
geldigheid van wedstrijdlicenties.

Voor de junioren, senioren en masters geldt dat zij alleen mee mogen doen als zij
niet meedoen aan de KNSB-Cup.

Parkeren: U kunt tegen betaling parkeren in de parkeergarage of in de
parkeervakken rond het complex (gratis)

Entree:
De wedstrijd is te bereiken direct rechts naast de hoofdingang van de Vechtsebanen,
de ingang van ijshockey!

Gedurende de wedstrijddag is de organisatie bereikbaar: 06 - 52662569 (Marica
Bakker)

LET OP! AAN DE DEUR WORDT OM EEN GELDIGE QR-CODE GEVRAAGD BIJ
IEDEREEN OUDER DAN 18 JAAR. DIT HOUDT IN DAT U EEN GELDIG
HERSTELBEWIJS, EEN GELDIG VACCINATIEBEWIJS OF EEN NEGATIEVE
TEST < 48 UUR OUD DIENT TE KUNNEN OVERLEGGEN. ZONDER GELDIGE
QR-CODE WORDT U DE TOEGANG TOT DE SHORTTRACKWEDSTRIJD
GEWEIGERD. WIJ VRAGEN OM UW BEGRIP HIERVOOR!

Met sportieve groet,
bestuur en wedstrijdorganisatie SVU sectie shorttrack.
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