
 Indoor Hardrij Club Leiden 
Shorttrack & Inline 

 

UITNODIGING  

 
 
 

Leiden, 27 augustus 2020 
 
 

Het Bestuur van de Indoor Hardrij Club Leiden, lid van de K.N.S.B., nodigt u hierbij uit 
om deel te nemen aan de nationale pupillen wedstrijd: 
 

 

 
 

 
     2de HUTSPOT CUP 

 

 
welke gehouden zal worden op zaterdag 3 oktober 2020 in de Schaatshal Leiden, Vondellaan 
41, 2332 AA Leiden.   

 
Inrijden     09.00 uur  
Aanvang wedstrijd    09.30 uur 

Einde wedstrijd    13.30 uur 
 
Categorieën: 

 
Jongens Junioren D 
Meisjes Junioren D 

Jongens Junioren E 
Meisjes Junioren E 
Jongens Junioren F 

Meisjes Junioren F 
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Wanneer je deelneemt aan wedstrijden binnen de KNSB wedstrijddisciplines dan word je 

ingedeeld in een wedstrijdcategorie. 

Voor shorttrack-, langebaan- en marathonwedstrijden word je wedstrijdcategorie bepaald op basis van 
je leeftijd. Daarvoor is de datum 1 juli belangrijk. 
Om tot de juiste wedstrijdcategorie te komen stel je jezelf de vraag: Hoe oud is de sporter voor 1 juli 
van het huidige schaatsseizoen? Of hoe oud ben je op 30 juni 2020 (seizoen 2020-2021)? 

 

Leeftijd Categorie Geboren tussen  

8 jaar en jonger Pupillen 3 / Junior F 1-7-2011 en later 

9 en 10 jaar Pupillen 2 / Junior E 1-7-2009 30-6-2011 

11 en 12 jaar Pupillen 1 / Junior D 1-7-2007 30-6-2009 

 
Afstanden: 
- Junioren F     222m 

- Junioren E     333m 
- Junioren D     500m 
- aflossing meisjes en jongens  2000m 

 
De organisatie behoudt zich het recht voor om afstanden en het programma aan te passen 
(afhankelijk van het aantal deelnemers en de beschikbare tijd).  

 
 

Prijzen    Voor alle drie de categorieën (junioren D, E en F) zijn er 3 eindprijzen 
 

Stijlprijzen   Eén voor de meisjes en één voor de jongens 

 

 
Jongens en meisjes die al hebben deelgenomen aan KNSB Cup wedstrijden (voor junioren ABC) 
kunnen niet deelnemen aan dit pupillentoernooi. 

 
Dispensaties om in de Regio in een oudere groep uit te komen zijn niet van toepassing. 
 

Inschrijvingen voor deze wedstrijd via:  inschrijven.schaatsen.nl. Het inschrijfgeld à € 10,00 
dient via deze inschrijving te worden voldaan.  
 

Tevens dienen clubs hun deelnemers aan te melden via: www.shorttrackonline.info.  
De inschrijving sluit vrijdag 18 september 19.00u. 

 
Inschrijvingen na deze datum en ook op de dag van de wedstrijd worden niet geaccepteerd. 
(Voorkom teleurstelling bij uw rijders). 

 
U wordt verzocht om minimaal 45 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en 
in te checken bij de wedstrijdleiding. Helmnummers worden daar uitgereikt. 
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De K.N.S.B. en de organiserende vereniging accepteren géén verantwoording of aansprakelijkheid 
voor lichamelijke en/of materiële schade in verband met deze wedstrijd. Iedereen rijdt voor eigen 
risico. In dit kader wijzen we er graag op dat sinds vorig jaar nieuwe, betere kussens beschikbaar 

zijn. 
 
Corona 

De ontwikkelingen rond het coronavirus (Covid-19) volgen elkaar snel op. De KNSB volgt het 
beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en sportkoepel NOC*NSF. 
Als de situatie en het dan geldende protocol het toelaat zal de wedstrijd doorgaan, dit 

announcement is gemaakt onder voorbehoud van de maatregelen die het kabinet neemt rond de 
bestrijding van het coronavirus. 
 

Rijders en bezoekers dienen zich te houden aan het in de ijshal geldende corona protocol welke te 
vinden is op de website van de ijshal Leiden: https://www.schaatshalleiden.nl/nieuws/sporten-in-

tijden-van-corona/ 
 
Let op! 

Om deze wedstrijd doorgang te laten vinden is een minimaal aantal van 60 deelnemers nodig! 
In het geval zich minder dan 60 deelnemers inschrijven zal restitutie van het inschrijfgeld plaats 
vinden. Inschrijving kan tot en met vrijdag 18 september 19.00u. Daarna is inschrijven 

echt niet meer mogelijk en er zullen dus geen uitzonderingen worden gemaakt, verenigingen zorg 
dat iedereen zich tijdig inschrijft dat voorkomt teleurstelling bij uw rijders. 
 

Op basis van de aanmeldingen zal in overleg met de wedstrijdleiding een indeling worden 
gemaakt die, rekening houdend met de maatregelen rond corona voor een leuke, maar ook veilige 
wedstrijd zorgen. 

 
Met sportieve groeten, 

 

 
Team IHCL 
wedstrijdsecretariaat@ihcl.nl   
 
 
 
 
 
 
Mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

https://www.schaatshalleiden.nl/nieuws/sporten-in-tijden-van-corona/
https://www.schaatshalleiden.nl/nieuws/sporten-in-tijden-van-corona/

