TEAMSPRINT JURY
2 teams starten gelijktijdig (tribune- en kruisingzijde) in het midden
van het rechte eind.
1e geloot team start aan tribunezijde, 2e team start op kruisingzijde.
Gereden wordt op de gehele wedstrijdbaan.
Tijdens de gehele wedstrijd geen rijders/teams op de inrijbaan of
coaches op het ijs (kleding/bidon op kussen buitenzijde).
Teams stappen aan hun eigen startzijde op het ijs, nadat de vorige
race is afgelopen.
Team bestaat uit 3 rijders. Iedere rijder rijdt 1 ronde op kop, na deze
ronde moet de kop overgegeven worden in het wisselvak.
Regels:
- Onderling (tussentijds) inhalen is niet toegestaan (vaste volgorde).
- Lijnoverschrijding is niet toegestaan (er liggen alleen blokjes tussen
inrijbaan en wedstrijdbaan).
- Alleen de tijd van de 3e rijder telt (rood/blauw).
- Alleen wisselen in wisselvak is toegestaan.

Rijders zijn herkenbaar aan de armbanden:
1e rijder geen bandjes
2e rijder witte (tribune) of gele (kruisingzijde) bandjes om beide
armen.
3e rijder rode (tribune) of blauwe (kruisingzijde) bandjes om beide
armen.
Team start en 1e rijder rijdt op kop tot eigen wisselvak en valt hier af.
2e rijder valt af na 2e ronde in wisselvak.
Alleen rood en blauw finishen, na 3e ronde op hun eigen start zijde.
Wisselvak is tussen 500 start en 500 finish voor team tribunezijde.
Wisselvak is tussen 1500 start en 3000 start voor team kruisingzijde.
Rijders die zijn uitgereden, naar buitenzijde baan en rechtop.
Zij dienen de baan z.s.m te verlaten.
* Alleen officials, jury en medische begeleiding zijn toegestaan op het middenterrein

Tijdwaarneming (vanaf middenterrein)
Beide zijden 3 klokkers en 1 persoon met portofoon.
Alleen de eindtijd van rood of blauw dient geklokt en genoteerd te
worden.
Degene met portofoon geeft alleen de middelste tijd door aan jury in
Trefpunt.
*In geval van slechts 2 tijden, beide tijden.
Jury (vanaf middenterrein)
*
Scheidsrechters controleren aan beide zijden, dat de juiste bandjes
gedragen worden.
**
ET blokken van het ijs.
Blokjes van buitenbaan eraf.
Pylonen bij start en finish wissel vak plaatsen aan beide zijden baan.
4 jury leden controlen wisselvak ter hoogte pylonen en bocht vanaf
binnenzijde baan.
2 bellers, ruim voor finish lijn opstellen.
2 juryleden houden toezicht op verlaten/toegang tot de baan.
***
Starter met pistool, midden op middenterrein.
Hulpstarters bij iedere startlijn met vlag en fluit bij startlijn
Vlag omhoog, team gereed achter blauwe lijn.
Start procedure kan ingezet worden.
Fluiten bij valse start (lijn, vertrekken etc).
Gebruikelijke regels gelden mbt valse start.
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