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Alle relevante wedstrijdinformatie omtrent de Daikin NK Inlineskaten 

100 meter sprint  is beschikbaar via  

www.schaatsen.nl/daikinnkinlineskatenvondelpark en de Sportity app. 

Deze is te downloaden in de app- op playstore.  

 

Channel: KNSB Inline 

Event Password: inline2022 

Pushmessages: Ja 

 

1. Informatievoorziening

/ startlijsten / 

uitslagen 

Via de Sportity app en op schaatsen.nl zal de volgende informatie worden 

verspreid:  

- Praktische informatie en mededelingen 

- Startlijsten/ volgorde voor elke afstand en categorie. 

- Uitslagen na elke afstand.  

-  

2. Afmelding 

 

Mocht je (na inschrijving) door onvoorziene omstandigheden niet mee 

kunnen doen, meld je dan af via skaten@knsb.nl. 

 

3. Begeleiders / coaches Er worden begeleiders per deelnemer toegelaten tot het evenement. Wij 

vragen iedereen zich te houden aan de gestelde regels. De begeleiders 

mogen plaats nemen rondom het uitgezette parcours en kunnen van hieruit 

de wedstrijden volgen.  

 

4. Warming-up 

 

 

5. Aanwezigheid 

deelnemers 

Warming-up kan gedaan worden in het Vondelpark. Rekening houden met 

andere weggebruikers. 

 

Vanaf 13.00 uur kunnen de deelnemers zich inschrijven. 

 

 

6. Kleedkamers Er is geen kleed- en douchegelegenheid, wel toiletvoorzieningen bij het 

parcours en in het Vondelpark.  Er is geen mogelijkheid om tenten op te 

zetten op basis van de verstrekte vergunning. 

 

7. Anti-doping  Op de wedstrijddag kunnen anti-dopingcontroles worden uitgevoerd.  

LET OP! Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) moet overlegd 

kunnen worden! 

 

8. Medische verzorging Tijdens de wedstrijddag is een eerste hulppost ingericht in de directe 

nabijheid van het parcours. Er zullen een arts, verpleegkundige en 

EHBO’ers aanwezig zijn. 

 

9. Huldiging  Wij verzoeken de winnaars zich z.s.m. na hun wedstrijd te melden bij de 

startfinish voor de huldiging.  Voorafgaand aan de huldiging zal de 

coördinator dit protocol doornemen met de winnaars.  
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10.  COVID-19  

 

 

Wij verzoeken iedereen voorafgaand aan het vertrek naar de wedstrijd de 

gezondheidscheck te doen. Als je klachten hebt verzoeken we je af te 

melden voor de wedstrijd(en) en niet te komen.  

 

11. Livestream Niet beschikbaar, wel worden er video-opnames door schaatsen.nl en 

andere media gemaakt. 

 

12. Accreditaties Niet van toepassing voor dit NK in het Vondelpark. 

 

13. Catering Er is geen catering vanuit de organisatie, maar er zijn wel een aantal eet- 

en drinkgelegenheden in het Vondelpark aanwezig.  

 

14. Parkeren  

 

 

 

 

 

 

15. Plattegrond  

Er zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar vanuit de NK organisatie. Het 

heeft de voorkeur vanuit de gemeente Amsterdam om met openbaar 

vervoer te komen. Voor een overzicht van parkeermogelijkheden zie: 

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeertarieven/  

In de legenda moet je dan de zondag aanvinken.  

 

 

De sporters kunnen zich aanmelden bij de SKATETIJD! tent direct bij het 

100 meter parcours, zie plattegrond hieronder.  

 

 
 
 

16. Programma  

in hoofdlijnen (onder 

voorbehoud) 

 

 

Het programma is te vinden via de onderstaande link en zal worden 

gepubliceerd op de Sportity App en/of 

www.schaatsen.nl/daikinnkinlineskatenvondelpark  

Houd deze goed in de gaten! Wij behouden ons het recht voor om 

het programma te wijzigen naar aanleiding van de 

weersvoorspellingen.  

  

17. Onvoorzien Vragen m.b.t. onderwerpen die in dit informatiebulletin niet vermeld staan 

kunnen gericht worden aan het organisatiecomité; skaten@knsb.nl  
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