
Uitschrijving European Master 2020 

Onder auspiciën van: 
World Skate Europe Speed Skating 

Organisatie: 
DRIV SK IFS 

Wedstrijdorganisatie: 
Inline Club Hannover e.V. 

www.emm2020.de 

mirko@ic-hannover.de 

Datum: 
06.09.2020 

Lokatie: 
Gestorfer Str. 7 

31832 Springe, Duitsland 

Regels: 
Voor het evenement geldt het aktuele reglement van de World Skate Europe Speed 

Skating. 

 

Voorwaarden voor deelname: 
Iedereen met een geldige wedstrijdlicentie van een aangesloten inline-

skatevereniging kann zich inschrijven voor de European Masters Marathon. 

Een bewijs moet bij het ophalen van het startnummer getoond worden. 

Regels betreffende geslacht "Divers": 
Deelnemers die bij inschrijving als Geschlacht “Divers” aangeven hebben, starten als 

man. Uitzondering: Een medisch attest, dat bevestigt dat de atleet een vrouwelijke 

hormoonstatus heeft, kann overlegd worden. 

 

Parkoers: 
Een 10,9 km ronde die 4 maal moet worden afgelegd. 

De start van de eerste ronde is1400 m in de richting van Gestorf verzet. 

De eerste ronde is daardoor 1400m korter.  

http://www.emm2020.de/
mailto:mirko@ic-hannover.de


Het parkoers is overal minstens 6,5m breed. 

De finishstraat is 300m lang. 

 

Start: 
Gestart wordt in startblokken naar leeftijdscategorie, bepaald door de 

hoofdschijdsrechter, afhankelijk van het aantal deelnemers.  

Afloop: 
06.09.2020 (zondag) 

08:00 uur: Opening registatie en uitgave startnummers 

10:00 uur: Afsluiting wedstrijdparkoers 

10:45 uur: Start European Master 2020 Marathon 

Start Dames in startblokken 

Start Heren in startblokken  

12:55 uur: Sluiting Parkoers 

14:00 uur: Huldiging 

Online-inschrijving: 
De online-inschrijving met PayPal of credit card betaling is mogelijk onder 

www.emm2020.de 

Informatie bij: vorstand@IC-Hannover.de 

Iedereen die zich online inschrijft ontvangt automatisch een deelnamebevestiging 

met registratienummer aan het aangegeven E-mail adres. Dit registratienummer is 

niet het startnummer. Bij de aanmelding moet een uniforme team- / verenigingsnaam 

gekozen worden. Contante betaling of overschrijving is niet mogelijk. Inschrijving per 

Telefoon of E-mail en inschrijvingen zonder betaling worden niet in behandeling 

genomen. Extra bankkosten die ontstaan door fouten in de registratie zijn voor 

rekening van de deelnemer. Er bestaat geen recht op restitutie van het inschrijfgeld 

bij niet verschijnen. 

Sluiting van de aanmelding: 
Online-aanmelding is mogelijk tot en met 30.08.2020, 24:00 uur. 

Vroege inschrijving is goodkoper! 

Inschrijving op de wedstrijddag is niet mogelijk. 

Inschrijfgeld: 

 

Periode 1 

tot en met 31.12.2019 

Periode 2 

tot en met 30.04.2020 

Periode 3 

tot en met 30.08.2020  

mailto:vorstand@IC-Hannover.de


EMM2020 45,─ € 55,─ € 75,─ €  

 

Veiligheid: 
Het dragen van een helm is voor alle deelnemers verplicht. Het dragen van andere 

bescherming wordt aangeraden. 

Uitslagen: 

De uitslagen worden ter plaatse opgehangenen en zijn te vinden onder 

www.emm2020.de 

Kleedkamers en douches: 

Er zijn kleedkamers met douches beschikbaar in een sporthal. 

Verzorging: 
Onderweg zijn er geen georganiseerde drankposten. Het wordt daarom dringend 

aangeraden voldoende drinken mee te nemen. 

Het aannemen van drinken en eten tijdens de wedstrijd is in het gebied tussen 100 

meter voor en 100 meter na de finish niet toegestaan om risico voor andere 

deelnemers en vervuiling van het parkoers te vermijden.Aanwijzingen van bevoegde 

helpers moeten opgevolgd worden. 

Na de marathon staat drinken en fruit klaar. 

 

Aansprakelijkheid en voorwaarden 
Deelname geschiedt voor eigen risico. Met mijn inschrijving voor een wedstrijd in 

verband met de European Masters sluit ik iedere aansprakelijkheid van de 

organisatoren voor schade aan personen en materiaal uit. Uitsluiting van 

aansprakelijkheid geldt ook voor verloren kleding en objecten. Ik zal tegenover de 

organisatie, vertegenwoordigers van de organisatie en sponsoren op geen enkele 

wijze schadevergoeding vorderen voor schade ontstaan door deelname aan de 

wedstrijd of met het evenement verbonden aktiviteiten. 

Ik verklaar dat ik voor deelname aan deze wedstrijd voldoende getraind ben, gezond 

ben en mijn gezondheid door medisch onderzoek bevestigd is. Ik begrijp dat ik uit de 

wedstrijd genomen word zodra mijn gezondheid gevaar loopt.Het besluit daartoe 

wordt door bevoegde personen (arts, hulpverleners, organisatie) genomen, ik zal dat 

respecteren. 

Het is mij bekend dat ik gediskwalificeerd word als ik het officiele startnummer op 

enige wijze verander.   

Ik ga akkoord met het verzamelen en opslaan van mijn gegevens en ook met het feit 

dat alle in verband met het evenement gemaakte foto's, film- en televisie-opnamen 

http://www.emm2020.de/


en interviews zonder vergoeding kunnen worden gebruikt en verspreid. Jurisdictie 

van Hannover is van toepassing. 

Leeftijdscategorieën: 
Onder 40 

Boven 40 

Boven 50 

Boven 60 

Boven 70 

 

Overnachtingen: 
Er kan kostenvrij in een sporthal geslapen worden. 

Andere mogelijkheden zijn hier te vinden: 

https://www.hannover.de 

 

https://www.hannover.de/

