De Rabo Holland Cup 2018
8 topwedstrijden voor talenten !

Wie kwalificeert zich voor de Nederlandse kampioenschappen? Wie wordt
winnaar van de Rabo Holland Cup? (zie bijlage)
Wat is de Rabo Holland Cup?
De Rabo Holland Cup is een jaarlijks terugkerende serie
schaatswedstrijden die wordt georganiseerd door de KNSB. De
wedstrijdreeks, die dit seizoen voor de negende keer plaats vindt, bestaat
uit meerdere wedstrijden verspreid over de maanden oktober tot en met
maart.

De opzet is vergelijkbaar met die van de ISU World Cup. Per Rabo Holland
Cup wedstrijd kan een schaatser punten verdienen en aan het eind van de
cyclus is de winnaar die schaatser die in het eindklassement bovenaan
staat.
In veel gevallen maakt de Rabo Holland Cup deel uit van een van de
schaatsklassiekers, zoals de Kraantje Lek Trofee, de Eindhoven Cup en de
Gruno Bokaal. Bij deze klassiekers tellen maar bepaalde afstanden mee
voor de Rabo Holland Cup. Daarnaast hebben veel Rabo Holland Cups en
klassiekers een tweede belang: het kunnen verdienen van startbewijzen
voor de Nederlandse kampioenschappen.
De Holland Cup is voor junioren A en ouder.
Wat valt er in Alkmaar tijdens de Holland Cup 2 te verdienen?
1e Alle te rijden afstanden tellen mee voor het klassement van de Holland
Cup en daarmee voor deelname aan de Holland Cup 3 wedstrijd.
2e De Holland Cup 2 in Alkmaar is tevens selectie voor het NK Afstanden
Welke deelnemers kunnen in Alkmaar mee doen?
Op basis van de persoonlijke resultaten in schaatsseizoen 2017-2018 en/of
resultaten onlangs behaald op de wedstrijden Holland Cup 1 te Deventer
worden door het sectiebestuur LB/KBKNSB uitgenodigd voor deelname aan
de verschillende afstanden.

Top-/Subtop- schaatsers uit geheel Nederland doen aan de wedstrijden in
Alkmaar mee
Welke afstanden worden verreden?
Op zaterdag 17 november worden vanaf 18.15 uur verreden de afstanden:
500m, 1500m (dames en heren),
Op zondag 18 november worden vanaf 18.15 uur verreden de afstanden:
1000m (dames en heren), 3000m (dames) en 5000m (heren
Toegang voor toeschouwers: gratis entree
Wie organiseren deze wedstrijden in Alkmaar?
De wedstrijden in Alkmaar worden georganiseerd door Organisatie Comité
de Meent met vrijwilligers uit de ijsclubs / schaatstrainingsgroepen uit de
regio Alkmaar welke aangesloten zijn bij de Schaats Federatie Alkmaar +
een vertegenwoordiger van IJsbaan de Meent -Bauerfeind.
Meer informatie rond de organisatie e.d. is te vinden in het
Informatiebulletin op de website van Schaatsen.nl via de volgende link:
https://www.schaatsen.nl/kalender/2018/11/rabo-holland-cup-2/#!#downloads

Deelnemers, startlijsten en uitslagen
Op de wedstrijddagen zullen overzichten met deelnemers, de startlijsten
(na loting) en de uitslagen zo spoedig als mogelijk gepubliceerd worden op
bovengenoemd link en op de website van de Schaats Federatie Alkmaar
via de link: https://www.sfalkmaar.nl

