Vragen en Antwoorden
V.

“Wat is de SFA of Schaats Federatie Alkmaar?”

A.

Dat is een samenwerkingsverband van alle verenigingen die trainen en/of
wedstrijden rijden op de IJsbaan van Alkmaar.

V.

“Waarom organiseren jullie een scholenschaatskampioenschap?”

A.

Om te laten zien aan de schooljeugd hoe leuk het is om te schaatsen en wedstrijden
te rijden op een IJsbaan. Voor basisscholen worden ook vaak
schoolvoetbaltoernooien georganiseerd. Waarom dan niet ook een schaatstoernooi
organiseren?

V.

“Wie kunnen er deelnemen aan het kampioenschap?”

A.

Alle leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 uit het verzorgingsgebied
van IJsbaan de Meent in Alkmaar.

V.

“Wat verwachten jullie voor begeleiding vanuit school?”

A.

De leerlingen die komen aanmoedigen tijdens het
kampioenschap een beetje begeleiden. Alle deelnemers worden
door ons begeleid. De drie trainingen vooraf zijn jullie leerlingen
bij ons te gast en verzorgen wij hun training. Wij gaan er van uit
dat de leerlingen zelf (of met hun ouders) een uurtje
langskomen om te trainen met ons.

V.

“Zijn de deelnemers tijdens het evenement verzekerd?”

A.

Wij gaan er van uit dat de leerlingen zijn verzekerd via de verzekering van de school.

V.

“Welke wedstrijden worden er verreden?”

A.

Hier zie je het wedstrijdschema.

Groep 5-6
Groep 7-8

Jongens
1 ronde
2 ronden

MassStart
Meisjes
1 ronde
2 ronden

Licentiehouders*
2 ronden
3 ronden

Estafette
4x100 meter

Bij een mass start rijdt je met meerdere deelnemers tegelijk in de baan; je wint als je als eerste over de finish komt.
Licentiehouders rijden in een aparte categorie de mass start. Indien een school geen licentiehouders kan inschrijven heeft dat
geen nadelige gevolgen voor de uitslag van het kampioenschap.

V.

“Wat is een licentierijder en waarom rijden die meer ronden?”

A.

Licentierijders zijn leerlingen die al op schaatsen zitten en meedoen aan wedstrijden.
Deze leerlingen kunnen dus al goed schaatsen en strijden in een aparte wedstrijd
tegen elkaar.

V.

“Uit hoeveel leerlingen bestaat een team?”

A.

Om een compleet team af te kunnen vaardigen moet een school leerlingen
inschrijven in de categorie groep 5-6 en de categorie groep 7-8. Dit voor zowel
jongens als meisjes. Een school mag meerdere deelnemers per categorie inschrijven.
Binnen elke categorie verzamelt de best scorende rijder punten voor de school. Voor
de estafette mag een school zelf een team samenstellen van vier rijders.

V.

“Hoe wordt de winnaar van het kampioenschap bepaald?”

A.

Je strijdt als deelnemer voor je school. Kleine scholen die een compleet team in
kunnen schrijven hebben net zo veel kans om te winnen als grote scholen die
meerdere teams in kunnen schrijven. Voor de precieze berekeningen verwijzen we je
naar het reglement.

V.

“Kunnen er schaatsen worden gehuurd als je geen schaatsen hebt?”

A.

Dit initiatief wordt van harte ondersteund door Sportwinkel FortySix sports die de
schaatsen verhuren bij de IJsbaan. Ze hebben een speciale aanbieding voor onze
deelnemers. Voor het huren van de schaatsen voor de drie trainingen én de wedstrijd
kun je een knipkaart kopen voor €15,- waarmee je vier keer schaatsen kunt huren
(normaal €6,- per keer!)

V.

“Welke eisen worden er gesteld aan de schaatsvaardigheid?”

A.

Geen enkele eis. We organiseren dit kampioenschap juist om het schaatsen voor
iedereen bereikbaar te maken. Wij bereiden de leerlingen voor tijdens de drie
trainingen op het evenement.

V.

“Zijn er nog eisen die worden gesteld aan de kleding en/of bescherming?”

A.

Jazeker! Op de IJsbaan is het verplicht om handschoenen te dragen. Daarnaast wordt
tijdens schaatswedstrijden waar meerdere rijders in de baan zijn met een helm op
gereden. Dat mag een fietshelm zijn. We hebben een zeer beperkte voorraad helmen
die geleend kunnen worden als een leerling zijn helm is vergeten.

V.

“Zijn er kosten verbonden aan de deelname aan het toernooi en/of de trainingen?”

A.

Nee, als je je eigen schaatsen hebt en ze niet hoeft te huren zijn er verder geen
kosten verbonden aan de deelname. Tijdens de trainingen en de wedstrijd is de
toegang tot de baan gratis.

V.

“Hoe wordt er verslag gedaan van het toernooi en de trainingen?”

A.

Tijdens de drie trainingen en het evenement zullen we foto’s en videoverslagen
maken welke worden gepubliceerd op de website en Facebookpagina van de SFA. Als
u bezwaar heeft tegen het feit dat u, uw leerling of kind op de foto of video verschijnt
dan kunt u dit vooraf en achteraf kenbaar maken en zullen we de betreffende foto of
het videofragment verwijderen of voorkomen dat u, uw leerling of uw kind op de foto
komt te staan.

V.

“Mijn vraag staat er niet bij. Bij wie kan ik terecht met mijn vraag?”

A.

U kunt contact opnemen met de SFA via info@sfalkmaar.nl. Uw mail komt dan snel
bij de commissie terecht die het toernooi organiseert en die nemen contact met u op
om uw vraag te beantwoorden.

