
Nieuwe regelement voor het inschrijven gewestelijke en 

recordwedstrijden 
 

• De wedstrijden worden 3 weken van tevoren opengezet via inschrijven.schaatsen.nl 

• Er wordt een maximum aantal rijders (totaal) per wedstrijd ingevoerd 

• Voor de langste afstanden (3000 & 5000) wordt er per afstand een maximum aantal rijders 

ingevoerd 

• Een week voor de start van de wedstrijd wordt er gekeken naar het verloop van de 

inschrijvingen. Hiermee wordt er m.b.v het concept tijdschema bepaald of er nog extra 

ruimte is 

• Mocht er nog ruimte zijn, dan wordt er een nieuwe specifieke inschrijving, genaamd 

`Toevoeging`(+afstandscombinaties) geopend voor de afstandscombinaties waar nog ruimte 

voor is. Bijv:    

• Toevoeging 500-1000 jun C/B 

• Toevoeging 3000 Jun A en ouder 

• Voor de gewestelijke wedstrijd is deze toevoeging in eerste instantie voor KNSB 

licentiehouders van de banen HVN/LEE. Bij speciale aanvragen kunnen KNSB licentiehouders 

van buiten deze banen toegevoegd worden 

• Voor de recordwedstrijden zijn de toevoegingen geldig voor alle KNSB licentiehouders 

• Mocht er ruimte zijn, dan worden deze specifieke inschrijving op dinsdag of woensdag 

opengezet. Dit wordt via de website van bcthialf.nl gecommuniceerd 

• Voor deze specifieke inschrijvingen worden €2,- extra in rekening gebracht 

• Het `First Come First Serve` principe is van toepassing 

• De specifieke inschrijvingen sluiten anderhalf uur voor de start van de wedstrijd. Bijv: de 

wedstrijd start om 17:00 op 12-01-2018. De inschrijving sluit dan om 15:29 op 12-01-2018 

• Afmelden voor een wedstrijd kan tot 2 uur van tevoren via de inschrijflink die men 

ontvangen heeft na het inschrijven. Bijv: de wedstrijd start om 17:00 op 12-01-2018. 

Afmelden kan dan tot 14:59 op 12-01-2018 

• De lotinglijsten worden 1 uur van te voren gemaakt. 

• Hiermee vervallen de reservelijsten. Men moet zelf in de gaten houden 

wanneer de specifieke inschrijving van start gaat. Latere toevoegingen 

zijn niet meer mogelijk! 

 


