REGLEMENT Gewestelijke WEDSTRIJDEN 2017 / 2018
DEELNAME
1. Alleen met Relatienummer/wedstrijdlicentie en in bezit van een geldig trainingsabonnement
voor de banen Leeuwarden en Heerenveen
2. Toevoegingen door de wedstrijdcommissie op volgorde:
 Friese Selecties
 Nationale top
 Regio Noord-Oost,
 Top niet-NL
3. In uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijdcommissie hiervan afwijken.
4. Toevoegingen uit andere categorieën en externe rijders altijd ter beoordeling
wedstrijdleider/systeembeheerder.
Inschrijven en deelnemen aan Gewestelijke- en Baan-wedstrijden in
Heerenveen, seizoen 2017-2018
Inschrijven via: inschrijven.schaatsen.nl
Soorten wedstrijden
Baanwedstrijden per Groep
-in Thialf voor de groepen 1, 3 en 4
-in de Elfstedenhal voor groep 2.
Gewestelijke wedstrijden zijn voor alle licentiehouders, die lid zijn van een club aangesloten bij één
van de beide ijsbanen in Gewest Fryslân.
Recordwedstrijden voor alle licentiehouders in Nederland, ongeacht vanuit welk Gewest.
Het inschrijven:
 Inschrijven via inschrijven.schaatsen.nl
-met relatienummer (het 8-cijferige nummer van de KNSB).
-De voormalige HV-nummers werken niet meer.
 Inschrijving is alleen mogelijk met het email-adres, waarmee de wedstrijdlicentie is
aangevraagd.
 Inschrijving voor baan- en Gew. wedstrijden alleen mogelijk met geldige wedstrijdlicentie en
geldige trainingspas. -(minimaal 1 HVN of LEE trainingsabonnement).
 Inschrijving voor recordwedstrijden alleen mogelijk met geldige wedstrijdlicentie.
 Elke inschrijving moet direct worden betaald met iDeal.
-Transactiekosten € 0,40 zijn bij het inschrijftarief inbegrepen.
-Er is nog geen mogelijkheid om betaling van meerdere inschrijvingen te combineren.
-Na inschrijving direct betalen, anders vervalt de inschrijving.
-Na inschrijving en betaling is geen restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk.
 Alle wedstrijden komen niet direct op de inschrijfkalender.
 Het streven is om uiterlijk 1 maand van tevoren de inschrijving te openen. Openings- en
sluitingstijden staan op de kalender aangegeven. Reguliere sluiting 1 week voor wedstrijd.
 Afmelding kan online tot sluitingstijd van inschrijving. Dit kan via inschrijflink.
 Uitslagen van alle wedstrijden komen op inschrijven.schaatsen.nl

OPGAVE/AANMELDING
1. Alleen online aanmelden en betalen (met IDEAL) via internet https://inschrijven.schaatsen.nl
2. Wel online aangemeld, niet betaald: automatisch niet op de lijst.
 Transactiekosten ad € 0,40 komen ten laste van de inschrijver.
 Iedere wedstrijdrijder is verplicht eigen wedstrijdbandjes te dragen.
 Deze bandjes zijn te koop bij de eigen club.
Bij afmelding vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats, alleen in uitzonderlijke gevallen bij
ernstig lichamelijk ongemak. Altijd ter beoordeling door Baancommissie Thialf.
PUBLICATIE/REACTIE
1. De startlijsten van de wedstrijden worden circa een uur vóór de wedstrijd gepubliceerd op
bcthialf.nl onder actuele wedstrijden.
2. Afmelden bij de scheidsrechter voor een wedstrijd kan via trainer/coach, uiterlijk 60 min. voor
aanvang. De jurykamer in Thialf is te bereiken via nummer 0513-637709.
3. Indien men zich niet op tijd afmeldt bij de scheidsrechter/jury of trainer/coach voor een
opgegeven wedstrijd, is men voor de volgende wedstrijd niet startgerechtigd.
4. Indien men na de eerste gereden afstand geen tweede afstand kan/wil rijden,
moet men zich afmelden bij de scheidsrechter.
5. Bij afmelding vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats, alleen in uitzonderlijke gevallen bij
ernstig lichamelijk ongemak. Altijd ter beoordeling door Baancommissie Thialf.

INSCHRIJFGELDEN Gewestelijke- en Baanwedstrijden
LANGEBAAN:
Pupillen
B/C junioren
A jun t/m senioren

€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00

TOEVOEGINGEN:
Wanneer rijders uit eigen Gewest ( dus met HVN of LEE trainingsabonnement ) na sluiting
reguliere inschrijving aan een wedstrijd toegevoegd moeten worden betalen zij regulier
inschrijftarief + € 2,-. Dit kan in de meeste gevallen via inschrijven.schaatsen.nl of anders
contant voorafgaand aan wedstrijd in jurykamer.
Toevoeging kan alleen na overleg met de wedstrijdleiding. ( zie contact mailadressen )
Gastrijders/schaatsers zonder HVN of LEE trainingsabonnement betalen € 25,00. Dit kan in de
meeste gevallen via inschrijven.schaatsen.nl of anders contant voorafgaand aan de wedstrijd
in de jurykamer.
Toevoeging kan alleen na overleg met de wedstrijdleiding. ( zie contact mailadressen )

INSCHRIJFGELDEN Recordwedstrijden
Voor alle categorieën ongeacht welke thuisbaan:

€ 25,00

INSCHRIJFGELDEN MARATHON wedstrijden
MARATHON voorinschrijving ( ONLINE ):
Marathon pupillen
Marathon B/C junioren
Marathon A-jun t/m senioren

€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00

MARATHON Inschrijving op de wedstrijddag:
Marathon pupillen
€ 8,00
Marathon B/C junioren
€ 10,00
Marathon A-jun t/m senioren
€ 12,00
De online inschrijving staat open tot 14.00 uur op de wedstrijddag.
Daarna is inschrijven alleen nog mogelijk op de wedstrijdavond zelf tot een half uur voor
aanvang van de wedstrijd.
Gastrijders/schaatsers zonder HVN of LEE trainingszegel dienen € 12,- contant te betalen
voorafgaand aan de wedstrijd bij de inschrijftafel/kassa.
Rijders zonder wedstrijdlicentie moeten een daglicentie aanschaffen, kosten €7,50 euro.
(BEEN)Nummers
- Pupillen en C-junioren krijgen een helmcap met nummer.
- B-jun en ouder moeten met een stoffen vast nummer schaatsen.
- Kosten stoffen nummer €10,00.
HELMEN
- Helm verplicht bij marathon wedstrijden, zie reglement. ( marathonschaatsenfriesland.nl )
- Pupillen en C-junioren kunnen een helm lenen,
welke direct na de wedstrijd weer ingeleverd moet worden.
- B-jun. en ouder dienen zelf een gecertificeerde helm aan te schaffen.
- B-jun. en ouder die 1 keer willen instappen kunnen een helm lenen van de organisatie.
TRANSPONDERS
- Alle deelnemers vanaf B-junioren en ouder moeten schaatsen met 1 stuks transponder.
- Transponders aanschaffen via MyLabs.
- Instappers kunnen bij inschrijving een transponder lenen van de organisatie.
Voor meer informatie over de baanmarathons zie:
www.marathonschaatsenfriesland.nl
Voor meer informatie over de Regio-NO marathons zie: www.marathonschaatsenregiono.nl

CONTACT MAILADRESSEN WEDSTRIJDEN.
Gewestelijke wedstrijden:
Record wedstrijden:
Baanwedstrijden groep 1:
Baanwedstrijden groep 3:
Baanwedstrijden groep 4:
Marathonwedstrijden:

info@bcthialf.nl
info@bcthialf.nl
groep1@bcthialf.nl
groep3@bcthialf.nl
groep4@bcthialf.nl
erikjansen@marathonschaatsenfriesland.nl

UITSLAGEN
Uitslagen van wedstrijden zijn terug te vinden op inschrijven.schaatsen.nl ,
marathonschaatsenfriesland.nl of op bcthialf.nl

