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NIEUWFLITS#2
GTC Marathon NB-L-Z, nov/dec, seizoen 2017-2018

GK Marathon,
voor alle categorieën
a.s. zaterdag 2 december in Breda!!
……………………………………………………………………………………
Zaterdagavond is het weer zover.
In Breda wordt gestreden om de Gewestelijke Marathontitels.
•
•

Voor dames A Junioren/Neo senioren, én Dames Masters
zijn speciaal voor dit kampioenschap podiumprijzen beschikbaar.
Beennummers voor de Jeugdmarathon kunnen worden
opgehaald en teruggebracht in het restaurant van de ijsbaan.
Zorg dat je erbij bent, zodat wij samen kunnen genieten
van een mooie sportieve avond!!

Globaal Tijdschema:
18.30-19.15 uur: Meisjes pupillen C-F
4 ronden
Jongens pupillen C-F
5 ronden
Meisjes pupillen B
5 ronden
Jongens pupillen B
6 ronden
Meisjes pupillen A
7 ronden
Jongens pupillen A
9 ronden
19.15-19.30 uur Baanverzorging & prijsuitreiking pupillen.
19.30-20.15 uur Meisjes junioren C
12 ronden
Jongens junioren C
15 ronden
Meisjes junioren B
18 ronden
Jongens junioren B
25 ronden
20.15-20.30 uur Baanverzorging & prijsuitreiking junioren.
20.30-21.00 uur Dames
40 ronden
21.00-21.15 uur Baanverzorging & prijsuitreiking Dames.
21.15-22.00 uur Senioren
75 ronden.
22.00-22.15 uur Baanverzorging.
22.15-23.00 uur Masters
60 ronden.
23.00 uur
Prijsuitreiking senioren en masters in het Wakske.

De GTC Marathon NB-L-Z
nieuwsbrief informeert u
over actuele
ontwikkelingen bij het
marathonschaatsen in
het Gewest NoordBrabant, Limburg en
Zeeland.

Deze nieuwsbrief
verschijnt onregelmatig
en zo vaak als er nieuws
te melden is.

Ga voor het meest
recente nieuws en meer
informatie naar:
www.knsbzuid.nl
www.schaatspeloton.nl

Aanmelden?
secretaris-GTCmarathon@knsbzuid.nl

*Rijd(st)ers

dienen in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit, een geldige KNSB-licentie met
Marathon oormerk en een Gewestelijk wedstrijdabonnement. Op kunstijs mag de wedstrijdrijd(st)ers
deelnemen aan Gewestelijke kampioenschappen voor dat Gewest waarin de baan is gelegen waar hij zijn
wedstrijdnummer heeft, of waar de rijd(st)er woonachtig is, maar de rijd(st)er mag uitsluitend deelnemen aan
één Gewestelijk kampioenschap.

------------------------------------------------------------------------------------------------

gtc.marathonnblz
@GTCMarathonNBLZ

•

Zaterdag 9 december om 18.30 uur wordt in Tilburg de Regiojeugd marathon gereden, het zou fijn zijn als er veel
deelnemers aan de start verschijnen, dus schrijf je nog snel
in voor deze wedstrijd!

• Dezelfde avond, vanaf 19.00 uur mogen de Recreanten van
start! Ben je of ken je iemand die ’n keer ’n marathon wil
rijden, ook dan ben je op 9 december van harte welkom in
Tilburg.

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.

