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• Alles wordt in kwartetten verreden 
• Moet je je afmelden voor een bepaalde race, dan zsm voordat de startlijst wordt 

gemaakt bij de Race Office: vóór 17.00 voor de volgende dag (Herman Filipic: 
hermann@filipic1.at) 

• Om 20.30 komt de startlijst op internet (incl. tijdschema) 
• Let op: groep A en groep B verschilt per afstand, dus check elke dag goed of ’s 

morgens of ’s middags moet rijden (en let op: voor zaterdag is het schema aangepast 
naar 1000m IEDEREEN ’s morgens en 10km IEDEREEN ‘s middags 

• Er zijn 3 time systems: 1. Photo finish 2. Phote finish back up 3. Transponder 
• Transponders: 

o Je kunt je eigen transponder NIET gebruiken 
o Iedereen moet een transponder bij de organisatie ophalen (50 euro deposit, 

alleen contant mogelijk); deze transponder hou je tot en met je laatste race 
bij je, na afloop lever je hem weer in en krijg je 50 euro terug 

• Op de wedstrijddagen kun je alleen door de tunnel naar het ijs; niemand mag het ijs 
oversteken! Maar let op: de tunnel is heel erg lang, loop er dus op je schoenen heen 
en trek je schaatsen pas op het binnenterrein aan; hou hier rekening mee qua 
voorbereidingstijd! 

• Alle Victory Ceremonies vinden plaats naast de uitgang van de tunnel (nabij de 
1000m-finish), 2x per dag: na de ochtend- en na de middagsessies. In totaal zijn het 
108 Victory Ceremonies, je begrijpt dat er daarom weinig tijd per ceremony is. Ben je 
dus 1 van de winnaars van je afstand, zorg er dan voor dat je op tijd bent zodat ze dit 
allemaal snel kunnen organiseren! 

• Wisselen van baan:  
o De buitenbaan heeft altijd voorrang (gewoon standaard regel) 
o Maar let op: aan de kant van de wissel (dus aan de coach-kant) zie je een 

doorgetrokken lijn: negeer deze en zorg dat je goed blijft wisselen!!  
• Moet je inhalen: dan ben jij als ‘inhaler’ ervoor verantwoordelijk dat dit goed 

gebeurt, degene die je moet inhalen moet gewoon z’n lijn houden 
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