Procedure individuele deelnemers HandbikeBattle 2020
•

•

•

Online aanmelden op 1 januari tussen 12.00 uur ’s middags en 00.00 uur ’s nachts. De link
verspreiden we op 1-1-2020 kort voor 12.00 uur ’s middags via onze website en sociale
media (facebook, twitter, instagram).
Op 2-1-2020 ’s avonds bepalen we via loting wie er mee mogen doen als individuele
deelnemer. Je kunt dit live volgen via facebook. Het tijdstip wordt t.z.t. bekendgemaakt.
Er is (voorlopig) plaats voor 44 individuele deelnemers.
De loting werkt als volgt:
- We trekken uit alle aanmeldingen van 1-1-2020 (tot 0.00 uur ’s nachts) de 44 individuele
deelnemers.
- Vervolgens trekken we uit de rest de wachtlijst; de eerste wordt nummer 1 op de wachtlijst.
- Daarna vullen we de wachtlijst aan met de deelnemers die zich op 2-1-2020 hebben
aangemeld. Daarbij geldt de volgorde van aanmelding.
- Iedereen die zich later nog aanmeldt, sluit aan op de wachtlijst; op volgorde van
aanmelding.
Zodra er een deelnemer afvalt, halen we iemand van de wachtlijst.

Als je bent ingeloot doe je het volgende:
1. Betaal voor 15 januari het inschrijfgeld (135 euro) via NL82RABO0386153639 o.v.v.
deelnemer HandbikeBattle en voornaam en achternaam deelnemer. Betaal je te laat dan kom
je onderaan de wachtlijst te staan en komt je inschrijving in gevaar.
2. Je wordt uitgenodigd om je medisch dossier in Sportvitalit in te vullen; je krijgt hiervoor
inloggegevens van Sportvitalit via e-mail op 3 of 4 januari. Vul je dossier snel in want alle
informatie (inclusief alle gegevens van je screeningsarts en van de inspanningstest) moeten
uiterlijk 1 maart binnen zijn. Gebruik bij het invullen onze instructies.
3. Vul je wedstrijdgerelateerde gegevens (kledingmaat etc.) in via een apart online formulier.
Gegevens daarover krijg je bij het invullen van je dossier in Sportvitalit.
4. Maak een afspraak voor de medische screening. Gegevens daarover krijg je bij het invullen
van je dossier in Sportvitalit. Als je niet onder behandeling bent (geweest) van een
revalidatiearts, raden wij je aan om te kiezen voor een sportarts. Je ziet in Sportvitalit waar je
je kunt laten screenen door een sportarts.
Voor de medische screening door een sportarts hebt je een verwijzing nodig van je huisarts
of een medisch specialist. Kijk in je polisvoorwaarden hoe het zit met de vergoeding.
5. Als er een inspanningstest afgenomen moet worden (zie beslisboom medische screening),
regel je dit zelf (evt. met het centrum van de medische screening).
6. Je gaat naar de medische screening. Neem je identiteitsbewijs mee. Als je al een
inspanningstest deed na 1 juli 2017 neem je dat rapport ook mee. Deze is geldig voor de
HandbikeBattle van 2020. De arts doet de screening en zet alle gegevens van de screening in
je medisch dossier in Sportvitalit.
7. Als je nog geen classificatie hebt, maak je daarvoor een afspraak met Kees van Breukelen via
kees@rolstoelperformance.nl. De kosten voor deze keuring zijn 15 euro.

8. Zorg dat je gegevens uiterlijk 1 maart compleet zijn. Ben je te laat dan kunnen we je
onderaan op de wachtlijst plaatsen en komt je inschrijving in gevaar.
9. Als je je voor 1 april afmeldt, krijg je het inschrijfgeld terug, minus 15 euro
administratiekosten. Na 1 april hebben wij de kleding al besteld en krijg je het geld niet
terug. Je krijgt dan natuurlijk wél de wedstrijdkleding.
Algemene vragen? Mail info@handbikebattle.nl
Vragen over Sportvitalit? Mail servicedesk@sportvitalit.nl

