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1. Men wordt deelnemer aan Schaatscircuit.nl door een jaarlijkse aanmelding via de website 
www.schaatscircuit.nl, acceptatie van het reglement en betaling van de verschuldigde contributie. 

2. De deelname wordt aangegaan voor één jaar (van 1 juli tot en met 30 juni) en eindigt 
derhalve automatisch. 

3. Deelnemers die na de peildatum van 30 juni 30 jaar of ouder zijn worden automatisch lid van het 
Mastercircuit Langebaanschaatsen Nederland (MCLN). 

4. Alleen bij Schaatscircuit.nl geregistreerde deelnemers kunnen zich inschrijven voor wedstrijden 
(tenzij de wedstrijd is opengesteld voor gastrijders [zie punt 14]). 

5. Inschrijving voor een wedstrijd geschiedt uitsluitend via de website, na inschrijving komt de 
deelnemer op een aanmeldingslijst. 

6. Nadat de volledige wedstrijdbijdrage is ontvangen, komt men op de deelnemerslijst of reservelijst. 
7. In eerste instantie geldt dat het inschrijfmoment (datum plus tijdstip welke bij de inschrijving door 

ons systeem wordt vastgelegd) bepalend is voor de volgorde op de lijsten indien de bijbehorende 
betaling van de wedstrijdbijdrage binnen vijf dagen na openstelling van de wedstrijd bij ons op de 
rekening staat. 

8. Na vijf dagen na de openstelling van de wedstrijd geldt dat de deelnemers/reserves worden 
toegevoegd aan de lijsten indien er nog ruimte beschikbaar is en in volgorde van binnenkomst van de 
betalingen op onze rekening. Het inschrijfmoment is dan niet meer bepalend voor de volgorde. 

9. Het betalen van de wedstrijdbijdrage dient te gebeuren per wedstrijd en per persoon, onder 
vermelding van het KNSB relatienummer van de rijder plus de juiste datum en nummer van de 
wedstrijd waarvoor de wedstrijdbijdrage bedoeld is. Betalingen die getotaliseerd worden (meerdere 
wedstrijden en/of meerdere personen) of onduidelijk gespecificeerde betalingen, worden niet door ons 
verwerkt. 

10.Betaling van de wedstrijdbijdrage(n) voordat de deelnemer zich heeft ingeschreven voor de wedstrijd, 
wordt beschouwd als ontvangst van de betaling op de inschrijfdatum. 

11.Wedstrijdbijdragen worden onder geen beding doorgeschoven als betaling voor een andere wedstrijd. 
12.De organisatie heeft het recht de deelnemers- en de reservelijst te herschikken indien daar aanleiding 

toe bestaat. 
13. Inschrijving voor meerdere wedstrijden is, onder inachtneming van punt 12, mogelijk. 
14.Gastrijders kunnen aan maximaal 2 wedstrijden per seizoen deelnemen en alleen inschrijven voor 

wedstrijden die voor gastrijders zijn opengesteld. Gastrijders dienen zich via de website aan te 
melden. Zij worden geen deelnemer aan Schaatscircuit.nl of lid van MCLN en betalen € 5 extra naast 
de wedstrijdbijdrage. 

15.Reserves moeten tot één dag voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar zijn. Reserves die wij voor 
die tijd oproepen, beschouwen wij als deelnemer (mocht blijken dat men om een of andere reden toch 
niet kan deelnemen dan is men de helft of de gehele wedstrijdbijdrage kwijt [zie punt 24 en 25]). 
Reserves worden te allen tijde vooraf door ons opgeroepen via het bij ons beschikbare email-adres of 
telefoon-/mobiele nummer. Reserves hoeven geen contact met ons op te nemen over de kans op 
deelname. Zodra wij een afmelding ontvangen, krijgt een reserve bericht van ons. 

16.Deelnemers moeten zich tenminste 30 minuten voor de aanvang bij de wedstrijdleiding melden. Na 
die tijd kunnen eventueel de op dat moment aanwezige reserves, in volgorde van de oorspronkelijke 
inschrijving, worden toegevoegd aan de startlijst. 

17.De wedstrijdleider bepaalt ter plaatse of en welke reserves eventueel kunnen deelnemen. 
18. Indien een deelnemer niet tijdig aan de start verschijnt, wordt hij/zij voor die afstand uitgesloten. 
19.Alle wedstrijden worden verreden volgens de regels van de KNSB. 
20.De loting geschiedt door de wedstrijdcommissie op basis van de meest recente SARA lijst, waarbij zo 

mogelijk in snelheid gelijkwaardige tegenstanders worden gekoppeld. 
21.De startvolgorde wordt per wedstrijd door de wedstrijdcommissie bepaald. 
22.Ongeacht de deelnemersstatus dient men een verhindering altijd te melden. Wijzigingen in 

wedstrijddeelname kunnen uitsluitend via email wedstrijden@schaatscircuit.nl doorgegeven (dus niet 
telefonisch, via andere email-adressen of anderszins). Wijzigingen die op een andere manier worden 
doorgegeven, worden niet door ons verwerkt. 

23.Bij (zonder bericht) wegblijven bij een wedstrijd wordt de wedstrijdbijdrage niet gerestitueerd. Bij 
herhaling wordt de deelnemer uitgesloten voor één of meerdere wedstrijden. 
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24.Bij vroegtijdige afzegging (uiterlijk één week voor de wedstrijd) wordt de helft van de betaalde 
wedstrijdbijdrage op verzoek en onder opgaaf van het bankrekeningnummer aan het einde van het 
seizoen gerestitueerd. 

25.Afzegging in de laatste week voor de wedstrijd leidt niet tot enige restitutie. 
26.De reden van afzegging is niet van belang (ziekte, blessure, school, werk, etc.). Dit blijft het risico van 

de deelnemer. 
27.Van de reserves die uiteindelijk niet kunnen starten, wordt de volledig betaalde wedstrijdbijdrage op 

verzoek aan het einde van het seizoen gerestitueerd. 
28.Verzoeken tot restitutie worden alleen in de periode van 1 t/m 30 april in behandeling genomen. De 

aanvraag dient via email aan wedstrijden@schaatscircuit.nl met vermelding van het rekeningnummer 
en een specificatie van de gevraagde restitutie te worden doorgeven. Wij controleren dan de 
gevraagde restitutie en zorgen voor de terugbetaling. Emails met het verzoek om restitutie die eerder 
dan 1 april bij ons binnenkomen, nemen wij niet in behandeling. 

!  

Het SCHAATSCIRCUIT.nl is een initiatief van  
Masters Circuit Langebaanschaatsen Nederland (MCLN), 

een bij de KNSB aangesloten vereniging. 

©www.schaatscircuit.nl

mailto:wedstrijden@schaatscircuit.nl

