Aankondiging
Vlaamse Kampioenschappen 2020

Langebaan
Zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020

IJssportcentrum Eindhoven (NED)

De Vlaamse Kampioenschappen Langebaan 2020
vinden plaats in het IJssportcentrum Eindhoven
Antoon Coolenlaan 3, NL-5644 RX Eindhoven op

Zaterdag 7 maart om 18.45 uur en zondag 8 maart om 18.45 uur
Deelname en inschrijven
Het VK Langebaan staat open voor alle schaatsers die lid zijn van de VLSU en van een door de VLSU
erkende club en omvat een gecombineerd afstands- alsook allround-kampioenschap.
 Er is geen beperking gesteld op het aantal inschrijvingen alsook zijn er geen selectielimieten,
echter zijn het aantal plaatsen op de afsluitende/langste afstand beperkt.
 Een rijder kan deelnemen aan enkele of aan alle afstanden; junioren kunnen ervoor kiezen
om deel te nemen in de senioren categorie, maar deze keuze geldt dan voor alle gekozen
afstanden en zij zullen slechts in de gekozen categorie in de uitslag worden opgenomen;
gelieve deze afstands- & categorie-keuze duidelijk aan te geven op het inschrijfformulier!
 Elke rijder kan een afstands-titel behalen, slechts rijders met de Belgische nationaliteit
kunnen een allround-titel behalen, zie ook de sectie ‘Eindklassement – titels en medailles’
 Inschrijven kan alleen via de clubsecretariaten. De inschrijvingen moeten uiterlijk op 5 maart
2020 per e-mail zijn toegekomen op het VLSU-secretariaat, met de KBSF-Afgevaardigde
Langebaan in copy: info@vlsu.be en langebaan@kbsf.be
 Na 5 maart 2020 worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
 De inschrijving dient voor elke deelnemer te vermelden: naam van de club, voornaam,
naam, geboortedatum, gekozen wedstrijdcategorie, eventueel KNSB-relatienummer en de te
rijden afstanden.
Ingeschreven schaatsers die omwille van ziekte of andere dringende redenen wensen af te zeggen,
moeten de KBSF-afdeling Langebaan, welke namens de VLSU instaat voor de organisatie, zo snel
mogelijk daarvan op de hoogte brengen via een mail naar langebaan@kbsf.be

Categorieën
De Vlaamse Kampioenschappen Langebaan 2019 worden gereden met de volgende categorieën:
 Junioren meisjes

-

geboren op 1 juli 2000 of later

 Junioren jongens

-

geboren op 1 juli 2000 of later

 Senioren Dames

-

geboren vóór 1 juli 2000

 Senioren Heren

-

geboren vóór 1 juli 2000

Afstanden
Dag 1

Dag 2

 Junioren meisjes

500m – 1000m

500m – 1500m

 Junioren jongens

500m – 1500m

1000m – 3000m

 Senioren dames

500m – 1000m

500m – 1500m

 Senioren heren

500m – 1500m

1000m – 3000m

De loting gebeurt op basis van de PR’s verreden na 1 januari 2018.
De loting voor de laatste afstand zal beperkt zijn, afhankelijk van het aantal deelnemers, tot
maximaal twee kwartetten per categorie. Het aantal kwartetten zal op zaterdag voor de start van de
wedstrijd reeds worden meegedeeld bij de publicatie van de startlijst.
In deze kwartetten op de langste afstand zal de helft van het aantal rijders (X) bestaan uit de eerste
X van de langste afstand van dag 1, aangevuld met evenveel rijders uit de allround rangschikking na
drie afstanden waarbij een rijder slechts op basis van 1 van deze voorwaarden een plaats op de
laatste afstand zal verkrijgen

Eindklassement - titels en medailles
De titel van Vlaams Juniorenkampioen 2019 per afstand gaat naar de winnaar van de betreffende
afstand in de categorie junioren (m/v).
De titel van Vlaams Kampioen 2019 per afstand wordt toegekend aan de winnaar van de
betreffende afstand in de categorie senioren (m/v)
De titel van Vlaams Juniorenkampioen Allround 2019 gaat naar de rijder met de Belgische
nationaliteit en het beste resultaat in het allround klassement over 500m (2x) - 1000m - 1500m in de
categorie junioren meisjes ofwel over 500m - 1000m - 1500m - 3000m in de categorie junioren
jongens.
De titel van Vlaams Kampioen Allround 2019 wordt toegekend aan de rijder met de Belgische
nationaliteit en het beste resultaat in het allround klassement over 500m (2x) - 1000m - 1500m in de
categorie senioren dames ofwel over 500m - 1000m - 1500m - 3000m in de categorie senioren heren
Een gouden, zilveren en bronzen medaille is er respectievelijk voor de 1ste; 2de en 3de plaats per
afstand & in het allround klassement, in de categorieën junioren en senioren (m/v)

De VLSU behoudt het recht om de wedstrijdreglementering te wijzigen of aan te passen aan
onvoorziene omstandigheden.

Aanmelden
De deelnemers worden gevraagd zich ten laatste om 18.00 aan te melden aan de jurytoren van de
ijsbaan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij KBSF-langebaanafgevaardigde Sven Niemans
(langebaan@kbsf.be) of KBSF-assistent-langebaanafgevaardigde Gert Coone (langebaan@kbsf.be)

Coördinaten ijsbaan
Ijssportcentrum Eindhoven
Antoon Coolenlaan 3
NL-5644 RX Eindhoven
Telefoon: 0031 40 218 0075
Website: www.ijssportcentrum.nl

i.o.v. VLSU – afdeling Snelschaatsen
Sven Niemans
KBSF Afgevaardigde Langebaan

Inschrijvingsformulier VK Langebaan 2020
Club:

...............................

Datum: .............................

Coach: ...............................

Handtekening clubsecretaris: ……………………
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