Beste rijders, ouders, verzorgers, belanghebbenden,
Betreft: Procedure inschrijven en deelnemen aan Gewestelijke Wedstrijden in Tilburg.
Opgave tot deelname aan de langebaan/marathon wedstrijden kan alleen geschieden door middel van
het invullen van uw relatienummer op internet via de wedstrijdkalender voor de wedstrijden, dit gaat
via de inschrijfmodule van de KNSB op inschrijven.schaatsen.nl. of via de link “inschrijven” in onze
wedstrijdkalender.
Op de vrijdag om 18.00 uur ±15 dagen voor de wedstrijddatum gaat de inschrijving open.
Op de woensdag vóór het wedstrijdweekend om 18.00 uur is er een “tussentijdse sluiting” van de
inschrijving waarin de definitieve maximale deelnemers aantallen worden vastgelegd.
Alle rijders met een TB-wedstrijd- of selectie-abonnement, dienen zich vóór de woensdag 18.00
uur van het wedstrijdweekend ingeschreven te hebben.
De Baancommissie kan hierdoor er op toezien dat de gehuurde ijstijd, meestal van 18.00 tot 19.30 uur, niet
onbetaald wordt overschreden of de ijstijd onbenut blijft liggen.

Voor *Gastrijders en of *Daglicentierijders is er een maximaal deelname-aantal ingesteld.
Mogelijk wordt dit na de woensdag 18.00uur bijgesteld afhankelijk van het aantal deelnemende
abonnementhouders.

Na de woensdagavond kan alleen nog ingeschreven worden voor de (eventuele) openstaande
restplaatsen in geval van niet gehaalde maximale deelnemersaantallen.
Of als er een afmelding heeft plaatsgevonden, inschrijving is dan direct weer mogelijk.
De definitieve sluiting van inschrijving en uiterlijke afmeldtijdstip is op de wedstrijddag om
15.00uur.

Inschrijfmogelijkheden:
Afstandscombinaties kunnen 3 mogelijkheden hebben: “TB-Abo.Houders” of “Gastrijders” of
“Daglicentie”.

TB-Abo.Houders:
Alle rijders die een TB-wedstrijd- of selectie-abonnement afgenomen hebben, maken de keuze voor
een “TB-Abo.Houders” combinatie. Bij inschrijving vóór de woensdag 18.00 uur zijn zij zeker van
deelname.
Na woensdag 18.00uur inschrijving alléén nog mogelijk bij een afmelding tot de wedstrijddag 16.00uur.
I.v.m. het afgenomen abonnement is er geen aanvullende betaling benodigd.

*Gastrijders:
Rijders met een BR-EV-GL, als ook de Niet-abonnementhouders met KNSB-Licentie moeten
inschrijven onder een “Gastrijder” combinatie. Voor deze combinaties zijn de maximale deelnemers al
ingesteld en op de woensdag wordt bepaald of dit bijgesteld wordt, mogelijk dat hierna weer
ingeschreven kan worden.
*Daglicentie:
Rijders zonder KNSB-Licentie moeten inschrijven onder de “Daglicentie” diverse combinaties zijn
hier voor opengesteld. Ook voor deze combinatie zijn de maximale deelnemers ingesteld.
* Daglicentie en *Gastrijders: betaling van de Wedstrijdkosten geschiedt, met IDEAL, direct bij
inschrijving. (geen restitutie mogelijk)
Als er nog vragen zijn, stel deze dan aan wedstrijd.baancie.tilburg@gmail.com
Baancommissie Tilburg

Instructie t.b.v. inschrijven of afmelden voor schaatswedstrijden te Tilburg.
Stap 1: Ga naar website Kalender & Inschrijven & Uitslagen | KNSB Zuid
Stap 2: Keuze in het filter menu

Stap 3: Zoek de wedstrijd waarvoor u zich wilt aanmelden c.q. afmelden.

Stap 3a: Of direct naar https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
Zoek de wedstrijd waarvoor u zich wilt aanmelden. Klik op deze wedstrijd

U ziet: Informatie over de betreffende wedstrijd en afstand combinaties.
Advies: Lees eerst de inschrijf informatie
Stap 4: Kies menu inschrijven.

Stap 5: Vul uw relatienummer in en klik op “Verder met relatienummer”

Stap 5

Stap 6: Vul het juiste e-mailadres in.
Stap 7: Kies en vink uw gewenste combinatie aan.
Alleen de combinaties van uw categorie waarin deel genomen kan worden zijn zichtbaar.

Stap 8: Klik op “Inschrijven”

Stap 7

Stap 6

Stap 8

Stap 9: Klik op “Bevestigen”

Stap 9

Stap 10: U ontvangt op uw ingevulde mailadres soortgelijke onderstaande mail.
Beste (uw naam),
Hierbij ontvang je de bevestiging van je inschrijving voor TB-Abo. Houders (500- 1500) van Baan-Trainingswedstrijd 1.
Baan-Trainingswedstrijd 1
Aanvang: zondag 16 oktober 2016 18:00
Ireen Wüst IJsbaan
Tilburg
Curlingstraat 15 5022 DZ Tilburg
Klik hier voor actuele informatie, aanvangstijden en alle deelnemers
Uw gegevens
Naam: (uw naam),
Relatienummer: 10157***
Categorie: HN3
Startnummer: **
Vereniging: IJsclub Tilburg
Transponders:
Sponsor:
Afstandscombinaties: TB-Abo. Houders (500-1500)
Afmelden
Online afmelden kan uiterlijk tot zondag 16 oktober 2016 15:00
Klik hier om je af te melden
Na deze datum kun je nog via een e-mail aan wedstrijd.baancie.tilburg@gmail.com afmelden tot en met de
wedstrijddag.

Algemene opmerkingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Als er een afstand combinatie verkeerd is gekozen of u wilt wijzigen dan nogmaals
inschrijven met de juiste afstand combinatie.
Let op: Eerst afmelden en direct opnieuw aanmelden.
Op onze BC-TB website pagina kan verdere informatie gevonden worden.
Afmelden, tot 15.00 uur op de wedstrijddag via de link in u ontvangen mail als deze
niet werkt dan vóór 15.00 uur een mail naar wedstrijd.baancie.tilburg@gmail.com
Let op: Meld u zich z.s.m. af als het bij uw bekend is, hierdoor is er nog een
mogelijkheid voor een andere rijder om zich voor 15.00uur aan te melden.
Mogelijk is er een wedstrijd opengesteld voor Rijders zonder KNSB-Licentie zij
moeten dan inschrijven onder de afstand combinatie “Daglicentie”.
Voor afstand combinaties Gastrijders en Daglicentie geld betaling van de
wedstrijdkosten geschiedt, met IDEAL, direct bij inschrijving. (geen restitutie
mogelijk)
De uitslagen van de wedstrijd zijn direct zichtbaar op internet:
Zodra de rit is afgelopen worden de tijden en tussentijden zichtbaar. LET OP! dit zijn
officieuze tijden. Deze kunnen mogelijk nog aangepast worden als gevolg van
onregelmatigheden of fouten.
Dit kan direct gevolgd worden op www.live.schaatsen.nl

Voor vragen en overige informatie gelieve contact opnemen bij
wedstrijd.baancie.tilburg@gmail.com

