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Shorttrack
weer van start op het zomerijs
Vooraf inschrijven noodzakelijk voor iedereen
Wanneer
Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer shorttracken op het zomerijs! We starten op vrijdag
3 april om 19uur met de gevorderden. Vanaf zaterdag 4 april bieden we een speciaal trainingsuur voor de jeugd aan plus een uur voor de beginnende volwassenen. Het jeugduur
begint om 8.45uur. Om 10.15uur gaan de volwassenen van start. Elke week drie shorttracktrainingen dus!! We zullen hiermee door gaan tot zaterdag 6 juni. Dat betekent 10 weken
shorttrack!! Na de zomervakantie verwachten we te starten op 28 augustus.
Kosten en aanmelden
De volwassen leden (ouder dan 23) betalen € 45,- voor de 10 trainingen. Alle leden jonger
dan 23 jaar betalen € 25,-. Iedereen is verplicht zich vooraf in te schrijven en te betalen. Na
ontvangst van de betaling krijgen de deelnemers een toegangspasje thuis gestuurd.
Inschrijven kan uitsluitend via het inschrijfsysteem op de website van IJCE. De deelnamekosten kunnen alleen via automatische incasso voldaan worden. Hiervoor heb je een persoonlijk e-mailadres nodig en toegang tot internet. Inschrijven kan vanaf heden tot maandag 16 maart a.s.
Ook niet-leden kunnen na aanmelding en betaling meedoen aan de trainingen. De kosten
voor niet-leden bedragen € 60,-. Zij kunnen zich op dezelfde manier inschrijven als de leden
van IJCE. Ook zij krijgen na betaling een deelnemerspasje thuis gestuurd.
Aan een training kunnen maximaal zo’n 22 rijders deelnemen. Toelating geschiedt in volgorde van aanmelding. Wel hebben leden voorrang.
Schaatsen beschikbaar
IJCE heeft in vrijwel alle maten een beperkt aantal schaatsen om uit te lenen. Deze schaatsen moeten na elke training ingeleverd worden.
Helm en handschoenen verplicht!
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en de veiligheid van
anderen. Draag altijd een helm en handschoenen.
Let op:
IJCE heeft de vermelde tijden aangevraagd bij het ijssportcentrum.
De bevestiging komt eind februari/begin maart. De tijden zijn dus
nog onder voorbehoud. Houd dus de website in de gaten!!
Iedere deelnemer, veel plezier!

Clubkampioenschappen marathon 2015
We gaan er weer een echte IJCE clubavond van maken op maandag 2 maart a.s.
De clubkampioenschappen marathonschaatsen zijn een niet meer weg te denken activiteit van de IJsclub Eindhoven. Niet genoeg kan worden benadrukt dat
deze kampioenschappen openstaan voor alle leden van de IJsclub Eindhoven.
De wedstrijden zijn maar liefst in 8 verschillende leeftijdsklassen ingedeeld zodat men steeds met leeftijdsgenoten rijdt. Onderstaand het programma.:
Starttijd

Groep

Leeftijd

aantal ronden

18.50

H-meisjes

t/m 12 jr

7-binnenbaan

G-meisjes

13 t/m 15 jr

10-buitenbaan

F-jongens

t/m 12 jr

10-binnenbaan

E-jongens

13 t/m 15 jr

15-buitenbaan

Prijsuitreiking

jeugd

Evt. dweil

19.45

D-mannen

55 jr en ouder

35-binnenbaan

B-Vrouwen

16 jr en ouder

25-buitenbaan

C-mannen

40 t/m 54jr

40-buitenbaan

A-mannen

16 t/m 39 jr

50-binnenbaan

19.20

20.30
Prijsuitreiking

senioren

* wijziging
voorbehouden

Inschrijven tot 5 min voor aanvangstijd in de jurytoren
Na afloop kan er tot 22.30 uur nog vrij geschaatst worden.
Aangezien de aanvangstijden van de verschillende wedstrijden
kunnen afwijken van de gebruikelijke openingstijden dient vooral
goed gelet te worden op het aanvangstijdstip.
Dweilen: Ter plaatse te bezien na overleg met de ijsmeester.
Prijsuitreiken meisjes en jongens:
Voor de jurytoren voor aanvang van de 55 + wedstrijd.
Prijsuitreiken senioren:
Voor de jurytoren meteen na afloop.

Raadpleeg regelmatig de website van IJCE, http://www.ijce.nl, daar zullen we
aankondigingen en/of wijzigingen in het programma zo snel mogelijk vermelden.
Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN.

