Boltrics van Dasselaar Regio Oost Competitie
In het seizoen 2022-2023 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland
verreden. Hoofdsponsors van deze competitie zijn: Boltrics IT logistiek, Van Dasselaar Loodgietersbedrijf,
Brun schaats-en Skeelersport en De Ruiter Hout en Greenwood Liev.

Inschrijven via inschrijven.nl op de 1e wedstrijd in de competitie (Enschede).
De competitie bestaat uit 8 wedstrijden op zaterdagavonden.

Deelname

De competitie staat open voor de categorieën C1, C2, M1, M2, M3 en Dames (regionaal) uit de gewesten
Overijssel en Gelderland (oost). Rijd(st)ers vanaf junioren B worden toegelaten. Voor rijd(st)ers uit de
Topdivisie Dames en Topdivisie Heren en Beloften divisie Heren en Dames staat deze competitie niet open.

Nieuwe Categorie indeling.
Te weten:

Categorie A voor de rijders uit de C1 en M1 en eventueel Dames
Categorie B voor de rijders uit de C2 en M2 en Dames
Categorie C voor de rijders van de M3 en Dames.

Kalender: Boltrics van Dasselaar Regio Oost Marathon 2022 - 2023

Te verrijden wedstrijden:
- Zaterdag 5 november 2022, Enschede –
- Zaterdag 12 november 2022, Deventer –
- Zaterdag 19 november 2022, Deventer –
- Zaterdag 14 januari 2023,
Deventer –
- Zaterdag 21 januari 2023,
Nijmegen –
- Zaterdag 11 februari 2023, Enschede –
- Zaterdag 25 februari 2023, Nijmegen –
- Zaterdag 11 maart 2023,
Enschede –

aanvang 20.15 uur
aanvang 19.00 uur
aanvang 19.00 uur
aanvang 19.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 20.15 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 20.15 uur Finale

Startvolgorde Enschede 5 november 2022, 11 februari en 11 maart 2023
20.15 uur
categorie B
Dweil
21.05 uur
categorie A
Dweil
22.00 uur
categorie C
Startvolgorde Deventer 12 en 19 november 2022 en 14 januari 2023
19.00 uur
categorie A
Dweil
19.55 uur
categorie C
Dweil
20.40 uur
categorie B
Startvolgorde Nijmegen 21 januari en 25 februari 2023
20.30 uur
categorie C
Dweil
21.15 uur
categorie B
Dweil
21.50 uur
categorie A

Promotie / degradatie seizoen 2022 2023
Voor promotie en degradatie zoals dat normaal gesproken verloopt: zie het wedstrijdreglement op
www.knsbgelderland.nl .
Maar promotie en degradatie binnen deze competitie verloopt dit jaar anders vanwege het ongelijke
deelnemersaantal in de categorieën het afgelopen seizoen.
Zie hiervoor op de site van www.knsbgelderland.nl , informatie nieuwe seizoen 2022-2023.

Opmerkingen

Indien na inschrijving gegevens aanvulling of wijziging behoeven, gelieve dit per email door te geven
via marathonregiooost@gmail.com
Wij verzoeken een ieder zich tijdig in te schrijven!
Elk jaar zijn er rijders die geen gebruik maken van de voorinschrijving. U loopt dan de kans dat u de
eerste wedstrijd niet kunt deelnemen als de systeembeheerders de inschrijvingen niet tijdig kunnen
verwerken.
Transponders
De transponder die vermeld is op de licentie wordt ook gebruikt voor de datasets en de wedstrijden. Zorg
er dus voor dat het juiste transpondernummer is ingevuld bij de licentie op mijn KNSB. Een wedstrijd
rijden met een andere transponder of een nieuwe transponder doorgeven kan via de
mail: marathonregiooost@gmail.com. Dit graag en indien mogelijk uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
wedstrijd.

Ter informatie:
7 januari 2023

NK kunstijs masters – Heerenveen

Wijzigingen voorbehouden

