
 
              
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitschrijving 
Unicorn Show Trophy 2018 

 

Datum: Zondag 18 februari 2018 
Op: IJsbaan de W estfries te Hoorn 

 
3de selectiewedstrijd Artistic Skating seizoen 2017-2018 

 
 
 

Georganiseerd door de 
Westfriesche Kunstrij Club 

 

 



 
Betreft: Uitschrijving WKC Unicorn Show Trophy 18 februari 2018, 3de selectiewedstrijd Artistic Skatng KNSB. 
 
Geachte besturen: 
 
Met veel plezier delen wij u mede dat een nieuwe editie van de “WKC Unicorn Show Trophy” georganiseerd 
wordt op ijsbaan de Westfries te Hoorn op 18 februari 2018. Dit is de 3de selectiewedstrijd voor het seizoen 2017-
2018 voor Artistic Skating. 
 
Categorieën 
Voor de wedstrijd en de categorieen is het officiële reglement Artistic Skating van de KNSB van toepassing, zie 
link voor specifieke informatie betreffende de categorieën en de inhoud van de te verrijden programma’s. 
 
https://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2017/05/Specifieke-Bepalingen-Kunstrijden-20176-2018- v0.5.pdf met 
daarin onder meer de regels over (technische) inhoud van de presentaties en de jurering.  
 
 
Inschrijving 
De sluitingsdatum van de inschrijving is: zondag 11 februari 2018 om 23:59 uur. 
Als er na de sluitingsdatum een rijder wordt teruggetrokken, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 
Inschrijving voor deze wedstrijd is alleen mogelijk via de vereniging behorend bij de licentie. De 
inschrijfformulieren worden meegestuurd met de uitschrijvingsmail. Deze dienen gestuurd te worden naar het 
secretariaat per email op info@wkc-hoorn.nl. 
 
Muziek 
De muziek dient als enige en doorlopende track op een CD startklaar te worden aangeleverd met naam 
deelnemer(s), vereniging en categorie.  
 
Inschrijfgeld 
€ 35,- per individuele deelnemer(ster),  

€ 50,- per duo,  

€ 70,- per kwartet,  

€ 90,- voor een kleine groep  

€ 100,- voor een grote groep.  
 
Het inschrijfgeld kunt u overmaken op rek. nr. NL65 RABO 0111 5025 19 t.n.v. Westfriesche Kunstrij Club onder 
vermelding van WKC Unicorn Show Trophy 2018 en uw verenigingsnaam. Dit dient overgemaakt te zijn vooraf 
aan de wedstrijd. 
 
Tot slot 
Een definitief tijdschema zal na het verstrijken van de sluitingsdatum zo spoedig mogelijk worden rondgestuurd.  
Alle rijders krijgen een uitslag van hun categorie.  
 
WKC is niet aansprakelijk, mocht er tijdens de wedstrijd eventueel letsel, schade of verlies door b.v. diefstal 
plaatsvinden, dan is de deelnemer hier zelf verantwoordelijk voor. 
 
Wij proberen ondanks de tijdslimiet zoveel mogelijk rijders toe te laten, uiteraard met het principe van plaatsing 
op binnenkomst van aanvraag. Mocht er toch blijken dat we niet iedereen kunnen plaatsen, dan zullen we de 
desbetreffende verenigingen hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Westfriesche Kunstrij Club 


