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NIEUWSBRIEF #3    

GTC Marathon NB-L-Z, november, seizoen 2016-2017  

 
GK MARATHON OP 3 DECEMBER IN BREDA 

Komende zaterdag, 3 december 2016, worden in Breda de Gewestelijke Kampioenschappen 
Marathon gehouden. Deze wedstrijden zijn voor alle klassen. Dus zowel de jeugd als onze masters 
kunnen strijden voor de titel. Voor de jeugd geldt, net zoals vorig jaar, dat de Gewestelijke 
Kampioen automatisch is geplaatst voor het Nederland Kampioenschap Jeugd Marathon in Den 
Haag. 
Schrijf je dus nu nog in! 

…………………………………………………………………………………….. 

RECREANTENMARATHONS 
Dit schaatsseizoen worden ook weer de marathons voor recreanten georganiseerd. De 
wedstrijden zullen plaats vinden op:  
10 december 2016 in Eindhoven  
7 januari 2017 in Breda  
4 maart 2017 in Tilburg.  
 
Ook voor de recreanten geldt dat zij moeten voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen van de 
KNSB. Dus een goedgekeurde helm, snijvaste handschoenen, snijvaste enkelbescherming en 
snijvaste scheenbescherming. Wij adviseren het dragen van snijvaste nekbescherming, maar dit is 
niet verplicht. Inschrijving gaat zoals gebruikelijk via de website. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MASTER MARATHONSCHAATSEN 

Ook komend seizoen zal er op 5 dinsdagavonden weer een Flevobokaal-competitie voor Masters 
op Flevonice worden georganiseerd. Er wordt wederom in 4 categorieën gereden, waarbij nu alle 
M1-ers zijn samengevoegd: M1 ( Regio NO/W/Z ), M2/M3 40-54 jaar, M2/M3 55+  
Er is dus voor iedereen een toepasselijke groep. De eerste wedstrijdavond is op dinsdag 6 
december vanaf 18.00 uur. 
De wedstrijden zijn iets ingekort waardoor er elke avond ook nog een andere categorie kan 
starten en het inschrijfgeld daardoor wat lager uitvalt. ( € 15,00 per wedstrijd of € 60,00 voor alle 
vijf samen ). Bij eventuele afgelasting wordt het betreffende inschrijfgeld van die wedstrijd 
gerestitueerd. 
Dinsdag 6 december mogen de regiotop dames ook starten, om 20.00 uur. Op dinsdag 20 
december en 7 februari de heren C rijders. Op dinsdag 10 januari mogen de regiotop dames met 
de topdivisie dames starten. 
Voor wat betreft de uitrusting gelden dezelfde verplichtingen als bij de Regio wedstrijden. 
Inschrijven kan alleen online tot 21.00 uur voor de wedstrijddag via de inschrijfkalender van de 
KNSB of rechtstreeks via www.masterskating.nl/flecobokaal/inschrijven. 
De inschrijving voor de eerste wedstrijd of de gehele competitie in een keer sluit dus op 
maandagavond 5 december 2016 om 21.00 uur 
Let er wel op dat je transpondernummer goed staat geregistreerd in http://mijnknsb.nl. Hier kun 
je zonodig ook je licentie verlengen 
Actuele info: www.masterskating.nl/flevobokaal. 

………………………………………………………………………………………………………… 
AFSPRINTPROCEDURE REGIOMARATHONS 
Na enkele marathons te hebben gereden zijn wij gekomen tot de navolgende afsprint procedure. 
De bel gaat op ronde 6 en iedereen die op 1 of meer ronden achterstand op de koploper(s) rijdt 
moet met het rondebord op 5 afsprinten. De niet gedubbelde rijders - exclusief de C1 -  
krijgen de bel op 1 en sprinten daarna af. Hierna rijden de C1 nog 10 ronden door. 
Deze regel zal de rest van de regiomarathons gelden. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Links: 

www.knsbzuid.nl 

Marathon Breda 

Marathon Eindhoven 

Marathon Tilburg 

Marathon Geleen 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres bekend is bij de secretaris van de GTC Marathon. 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u uit te schrijven. 
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