Aankondiging

Belgische Kampioenschappen 2018

Afstanden

Zaterdag 16 december 2017 en Zondag 17 december 2017

IJssportcentrum Genneper Parken Eindhoven (NED)

De Belgische Kampioenschappen Afstanden 2018
Gaan door in het “IJssportcentrum Genneper Parken Eindhoven”
Antoon Coolenlaan 3, NL-5644 RX Eindhoven op
Zaterdag 16 december 2017 om 18.30 u en Zondag 17 december 2017 om 18.30 u.

Deelneming en inschrijvingen
 Alle schaatsers die lid zijn van de KBSF en van een door de KBSF erkende club, mogen
deelnemen aan de Belgische Kampioenschappen Afstanden 2018.
 Er is geen beperking gesteld aan het aantal inschrijvingen, uitgezonderd voor de 5000 m
heren met een maximum van 8 deelnemers.
 Er zijn geen limieten gesteld.
 Inschrijven kan enkel via de respectievelijke clubsecretariaten. De inschrijvingen dienen
uiterlijk op vrijdag 8 december 2017 per e-mail te zijn toegekomen op het KBSFsecretariaat. Na deze datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
 Wanneer ingeschreven schaatsers zich wegens ziekte of een andere dringende reden
terugtrekken, moet de betreffende club zonder verwijl het KBSF-secretariaat hiervan op
de hoogte brengen.

De inschrijvingen dienen te vermelden
 naam van de club
 naam, voornaam, geboortedatum, categorie en te verrijden afstanden van de
deelnemers

Categorieën
De Belgische Kampioenschappen Afstanden 2018 worden gereden met volgende categorieën :





Junioren dames
Junioren heren
Senioren dames
Senioren heren

(geboren op 1 juli 1997 of later)
(geboren op 1 juli 1997 of later)
(geboren vóór 1 juli 1997)
(geboren vóór 1 juli 1997)

Afstanden
1ste dag





Junioren dames :
Junioren heren :
Senioren dames :
Senioren heren :

2de dag

500 m – 1000 m / 1500 m
500 m – 1000 m / 1500 m
500 m – 1500 m / 1000 m - 3000 m
500 m – 1500 m / 1000 m - 5000 m

De loting gebeurt op basis van de persoonlijke besttijden verreden na 01/01/2016.

Titels - medailles
 De titel van Belgisch Juniorenkampioen 2018 per afstand wordt toegekend aan de
winnaar van de betreffende afstand in de categorie junioren (d/h).
 De titel van Belgisch Seniorenkampioen 2018 per afstand wordt toegekend aan de
winnaar van de betreffende afstand in de categorie senioren (d/h).
 Een gouden, zilveren en bronzen medaille, respectievelijk voor de 1ste, 2de en 3de
plaats per afstand, wordt uitgereikt in de categorieën junioren en senioren (d/h).

De KBSF behoudt het recht om de wedstrijdreglementering te wijzigen of aan te passen aan
onvoorziene omstandigheden.
Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden op het KBSF-secretariaat.

Coördinaten ijsbaan
IJssportcentrum Genneper Parken Eindhoven
Antoon Coolenlaan 3
NL-5644 RX Eindhoven
website : www.ijssportcentrum.nl

Mathieu Vermeulen
Secretaris-generaal KBSF

Inschrijvingsformulier BK Afstanden 2018
Club: ……………………

Datum:

……………………

Coach: ……………………

Handtekening clubsecretaris:

Dames:
Naam en Voornaam

Geb. datum

Categorie
(Jun A, B of C , Sen, Vet)

Afstanden

Heren:
Naam en Voornaam

Geb. datum

Categorie
(Jun A, B of C , Sen, Vet)

Afstanden

