
Draaiboek woensdag 9 maart 2022
Veiligheid tijdens het rijden.
De deelnemers dienen hun wedstrijdbandjes mee te nemen en te dragen tijdens het rijden. Op de avond zelf
wordt er aangegeven welk bandje het kind draagt tijdens het rijden. Dit is om de groepen uit elkaar te houden.
Zo kunnen we de kinderen in de gaten houden als ze in een verkeerde baan rijden.
Rood: buitenste wedstrijdbaan en starten bij de start 500 meter.
Aantal ronden: pupillen van 10 t/m 25 Junioren: 46 en 53 ronden
Wit: binnenste wedstrijdbaan en starten bij finish 1000 meter
Aantal ronden: pupillen van 30 t/m 46 Junioren: 56 en 60 ronden
Blauw: inrijbaan en starten bij finish 500 meter
Aantal ronden: pupillen van 50 t/m 66 Junioren: 66 en 73 ronden
Iedereen dient een helm te dragen tijdens deze activiteit.

Tellen van de ronden
Het tellen van de ronden wordt door de ouders/begeleiders gedaan. De ronden kunnen bijgehouden worden
een tellijst, deze wordt bij de ingang uitgedeeld.
Let wel we verspreiden de ouders rondom de ijsbaan.

Uitreiken medailles
Na afloop gaat het kind met de tellijst naar de eigen vereniging en daar ontvangt het kind zijn/haar medaille.

Uitreiken cheque aan Paulien van Deutekom Foundation
De uitreiking van de cheque zal plaatsvinden op het middenterrein van de ijsbaan zodat iedereen dit kan zien.
Om 20.15 uur zal de cheque met het totaalbedrag worden uitgereikt. Tijdens het schaatsen zullen de bedragen
in de bus en de gepinde bedragen geteld worden. Dit bedrag wordt dan verdubbeld door de BC!! We zijn dan
ook reuze benieuwd wat de opbrengst zal zijn. De uitreiking zal plaatsvinden door een leden van de Paulien van
Deutekom Foundation en STC De Kluners.

Programma:
17.00-17.15 Aanvang pupillen: het opgehaalde sponsorgeld wordt afgegeven

17.15-17.30 Dweilpauze

17.30-17.35 Inrijden

17.37 Start insigne schaatsen pupillen

18.30-18.45 Aanvang junioren: het opgehaalde sponsorgeld wordt afgegeven

18.37 Einde insigne schaatsen pupillen

18.40 Dweil; uitreiken medailles aan pupillen door de eigen vereniging.

18.55 Inrijden junioren

19.00 Start insigne schaatsen junioren

20.00 uur Einde insigne schaatsen junioren

20.15 uur Uitreiken cheque


