


De Haarlemse Combinatie 
-Een interdisciplinaire wedstrijd- 

24 maart 2018
Graag willen wij jullie uitnodigen  om 

deel te nemen aan de Haarlemse Combinatie. 

De Haarlemse Combinatie is een interdisciplinaire meerkamp voor junioren-C. De 
wedstrijd wordt voor de vijfde keer georganiseerd en verreden op IJsbaan Haarlem op
24 maart 2018.

De Haarlemse Combinatie is een wedstrijd die bestaat uit drie disciplines: 

● Shorttrack – 500 meter, all in final 
● Langebaan – 1000 meter 
● Mass Start – 12 ronden

Er wordt niet alleen een klassement per discipline opgemaakt, maar ook een totaal 
klassement over de drie disciplines. Per discipline is er een prijsuitreiking met 
medailles voor de beste drie schaatsers. Bij de prijsuitreiking over het 
totaalklassement ontvangen de beste drie een beker.

De wedstrijd wordt verreden op
Zaterdag 24 maart 2018 van 18.00 – 21.00 uur

IJsbaan Haarlem, 
IJsbaanlaan 2, 

2024 AV Haarlem

De Haarlemse Combinatie is een landelijke wedstrijd. Dit betekent dat de 
inschrijving voor deze leuke en unieke wedstrijd open staat voor alle junioren C 
rijders uit Nederland. Maar, let op! Het maximum aantal deelnemers is 32 jongens en 
32 meisjes, dus wees er snel bij. 
Iedere junior C (geboren tussen 1-7-2002 en 30-6-2004), in bezit van een KNSB- 
wedstrijdlicentie, kan zich voor deze wedstrijd inschrijven. 

Kosten voor deelname zijn € 10 

Voorwaarde voor deelname is wel dat met shorttrack én langebaan ervaring is 
opgedaan. Voor shorttrack is dit mede ter beoordeling aan de trainer van de 
deelnemer! 

De rijders dienen te beschikken over de door de KNSB voorgeschreven 
beschermingsmaterialen (helm, enkelbeschermers en nekbeschermer). Indien nodig 
kunnen shorttrackschaatsen, scheen- en kniebeschermers van Shorttrack Haarlem 
geleend worden. 

Meer informatie over deze wedstrijd inwinnen en inschrijven kun je per email bij 
Paul van Brugge: haarlemsecombinatie@bchaarlem.nl 



Deelnameformulier 

Haarlemse combinatie 2018

Deelnemer:

Geboorte datum Jongen/Meisje:

Licentienummer

Vereniging

Transponder nummer 

Email:

Telefoonnummer:

Trainer:

Benodigd shorttrack  materiaal:

shorttrack schaatsen maat

been beschermers

helm

nekbeschermer

Stuur de gegevens op naar: haarlemsecombinatie@bchaarlem.nl

Medische verzekering 
Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer, om te zorgen voor een medische 
ongevallen- en ziektekostenverzekering. Je kan door de organisatie verzocht worden 
dergelijk bewijs te tonen. Zie I.S.U. artikel 119. 
Aansprakelijkheid 
Overeenkomstig artikel 119 van het I.S.U, neemt het Organiserend Comité geen 
verantwoordelijkheid met betrekking tot medische, lichamelijk of persoonlijk letsel 
of verlies van eigendom danwel schade, opgelopen of veroorzaakt in verband met 
deze wedstrijd. 


