Announcement Beneluxcup 5/2/2022
IDA (Ice Diamonds Antwerp), de eerste Belgische club die kunstschaatsers en
shorttrackers verenigt, heeft de eer U uit te nodigen op de Benelux wedstrijd, die
zal doorgaan op zaterdag 5/2/2022 op de nieuwe ijsbaan in Deurne
(Ruggeveldlaan 488, Deurne-Antwerpen). De wedstrijd is open voor alle
schaatsers aangesloten én verzekerd bij een Belgische, Nederlandse (ZuidBrabant) of Luxemburgse Club met een PR (500m) >44s (baanbeveiliging is 40
cm). Ingang via hoofdingang en door cafetaria (foodmaker) op 2e verdieping.
De ijsbaan bevindt zich op de 1e verdieping, maar rechtstreekse toegang zal niet
open zijn.
Inschrijvingsgeld : 15 €/persoon, afgerekend per club achteraf.
Let op: de parking is betalend, 2.5€ per dag als je binnen afrekent (buiten
afrekenen = duurder)
Uren
Opwarming vanaf 9h00 uur (ijsbaan open vanaf 8h00)
Eerste start om 9h45 uur, einde voorzien 15h30
Inschrijvingen
Inschrijvingen dienen te gebeuren door de clubsecretariaten op
Shorttrackonline.info, ten laatste op dinsdag 01/02/2022.
wedstrijdverloop
De wedstrijden worden verreden volgens het all-final systeem. De indeling in de
reeksen zal gebeuren op basis van de inschrijvingen. Inschrijvingen gebeuren als
schaatsklas (voor junioren D,E,F zonder wedstrijdervaring), junioren D+E+F of
junior A, B, C+senior. De schaatsklas zal rijden op een kleine piste (85m).
Een mixed relay voor alle aanwezigen wordt voorzien. Voor deze mixed relay
mogen clubteams of gemengde teams zich ter plaatse (middagpauze)
inschrijven. Ook mogen jongens/heren ingezet worden als meisje/dame echter
moeten deze de traagste van het team zijn en met helmnummers 1 & 2 rijden. De
ritten worden zo veilig & gelijkwaardig mogelijk opgesteld op basis van de
500m PR’s van de deelnemers.

Let op: mixed relay heeft heel andere regels, ook bij val:
All basic racing rules and Relay racing rules apply also to the Mixed Gender Relay.
For each Race, the Team shall compete with 2 Ladies and 2 Men.
The ISU distance is 2000m (18 laps).
It is to be run with a fixed schedule for the exchanges as follows: first 4 x 2,5 laps, then 4 x 2 laps, and in
the following order of exchanges: Lady-Lady-Man-Man, Lady-Lady-Man-Man.
The order of skating between the 2 Ladies in the Team can be changed from the first time they skate (2,5
laps each) to the second time they skate (2 laps each). The same will apply for the two Men in the Team.
In case of a fall, only a Skater of the same gender can cover the relay for the Team. However, the following
exceptions apply:
•

If a fall happens during the last corner before a scheduled exchange to a Skater of the other gender
(the corner right before 13, 8 or 4 laps to go), then a Skater of the other gender can cover the relay.
In this case the Skater taking the relay can just keep on skating until the next scheduled exchange.

•

If a fall happens during the first corner after a scheduled exchange to a Skater of the other gender
(the corner right after 13, 8 or 4 laps to go), then a Skater of the other gender can cover the relay.
In this case that Skater must make an exchange back to the other (proper) gender at the latest in the
next straight.

Middag
Eigen eten voor ’s middags meebrengen is binnen niet toegelaten. In
‘foodmaker’ kan je een ruime keuze aan gezonde warme en koude maaltijden en
dranken vinden.
Huidige COVID regels (7/1/2022)
We weten allemaal dat regels snel kunnen veranderen. De meest recente regels
zullen toegepast worden. De huidige regels zijn als volgt:
• Geen publiek toegelaten
• Schaatsers <12 mogen 2 ‘meerderjarige begeleiders’ meebrengen, deze
mogen naar de ritten van hun kind kijken (tribune of rond ijsbaan) en
helpen met aan/uitdoen schaatsen – deze begeleiders krijgen een
polsbandje (het moét geen familie zijn).
• Op de tribune mag je momenteel niet drinken/eten en moet je altijd een
mondmasker dragen.
• De cafetaria (‘Foodmaker’) zal open zijn vanaf 8h. Daar kan je eten en
drinken, een ‘Covid safe pass’ is verplicht vanaf 16 jaar. We proberen
beeld te krijgen op de schermen die er zijn in de cafetaria, maar je moet
blijven zitten, per 6 aan een tafel. Aan het raam gaan staan kijken mag
daar écht niet.
• Coaches kunnen de wedstrijd vanuit de coachbox volgen
Afstanden en groepsindeling

• Schaatsklas: 2 ronden, 5 ronden
• Pupillen: 500m, mixed relay 2000m
• Junioren/senioren: 500m, mixed relay 2000m
Punten worden gegeven volgens de gemaakte afspraken van de
beneluxwedstrijden.
Prijsuitreiking
Voor de schaatsklas en pupillen voorzien we een aandenken, onmiddellijk na de
wedstrijd in de cafetaria.
Info en vragen
e-mail ida.shorttrack@gmail.com
telefonisch: Gaby Deckmyn 0473 57 69 19
Wij hopen jullie massaal in Deurne te mogen verwelkomen!

