
 

 
 

 

Eindhoven, 29 augustus 2016 

 

GEWESTELIJK KAMPIOENSCHAP KUNSTRIJDEN 2016 
 

UITSCHRIJVING 
 

 

Geachte voorzitters en secretarissen van de kunstrijverenigingen binnen het Gewest Noord 

Brabant – Limburg – Zeeland. 

 

Namens het bestuur van de GTC kunstrijden willen u melden dat in het seizoen 2016 – 2017 een 

Gewestelijk Kampioenschap is gepland. Deze wedstrijd wordt gehouden op 1 oktober 2016 in 

het IJssportcentrum te Eindhoven en wordt door FAN (Figure Skating Academy the Netherlands) 

georganiseerd. 

 

De categorieën waarvoor kan worden ingeschreven zijn als volgt: 

Solo (dames en heren):  Senioren, Junioren (B), Adv. Novice (B), Basic Novice (B), Pre Basic 

Novice (b) en Mini’s 

Synchroon:    Alle categorieën. 

 

Wedstrijdprogramma: 

 

Er wordt in alle categorieën alleen een lange kür gereden volgens het Nationale 

wedstrijdreglement. Leeftijd en peildatum volgens de specifieke bepalingen van het Nationale 

wedstrijdreglement. De jurering zal plaatsvinden met het NJS systeem (zonder video replay). 

Muziek uitsluitend aanleveren op CD. 

 

De wedstrijd begint om ± 12.00 uur. Wij zullen ernaar streven om ± 21.00 uur klaar te zijn. 

Een volledig tijdschema volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de inschrijftermijn. 

De uitslag wordt via de gebruikelijk kanalen bekend gemaakt en indien mogelijk aangeboden 

aan de deelnemende verenigingen voor plaatsing op hun website.  

 

Het Gewestelijk Bestuur en de IJsbaandirectie stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen 

en/of diefstal. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 35,00 per deelnemer(ster) solorijden, voor het synchroonschaatsen 

geldt €125,00 per team.  

 

Inschrijvingen voor Solo kunnen alleen via FSO gedaan worden. De inschrijving voor de 

synchroon teams dienen handmatig naar henk.spijkers@hetnet.nl gemaild te worden o.v.v. 

Naam Team, Vereniging, Categorie en team samenstelling. Graag ook het PP toevoegen.  

 

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 16 september 2016.  
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Betalingen uitsluitend per vereniging en moeten tegelijk met de inschrijving voldaan worden aan 

de budgetbeheerder van de GTC Kunstrijden. 

 

IBAN Nr.: NL89ABNA0628958307   

t.n.v.    Gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland  inzake GTC-KR 

 

Contactgegevens organisatie: 

Vereniging:  Figure Skating Academy the Netherlands (FAN) 

Contactpersoon: Angelika Naaktgeboren, wedstrijdsecretaris 

e.mail: wedstrijdsecretariaat@figureskatingacademy.nl  

GSM: 06 - 53 67 54 02 

 

 

We hopen jullie allemaal op 1 oktober as te mogen verwelkomen in Eindhoven… 

 

 

Met sportieve groet, 

 

Namens het Gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland, 

Stephan Brockbernd - Voorzitter GTC kunstrijden 

 

Namens het bestuur FAN, 

Leanne Bell - voorzitter 

Rene Moone - secretaris  
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