Versie 1.2 – 29 september 2012
Handleiding aanmelden (abonnementen) wedstrijden.
Voor zowel jeugd, pupillen (zondag ochtend), junioren, senioren, masters
en neo-senioren.
Ga allereerst naar www.knsbgewestzh.nl
Klik op kalender Langebaan

Je komt nu in de wedstrijd kalender. Bepaal in welke categorie je zit. Haal
je abonnement er bij (dit jaar een rode kaart) en kijk op de achterkant bij
je naam.
De letters achter je geboortedatum geven de categorie aan. In
onderstaand voorbeeld:
Dames Pupillen B categorie 3. Als je als pupil voor het eerst mee doet
start je in de starters categorie: E

Scrol nu in de kalender een kijk wanneer je kunt deelnemen:

In dit voorbeeld dus zondag ochtend, 23 oktober om 7:00 uur voor
Damens en Heren Pupillen en Junioren C voor de categorieën 1 tot en met
4. In dit voorbeeld is de inschrijving nog gesloten. De inschrijftermijn sluit
op de zaterdag van het weekeinde direct voorafgaande aan het weekeinde
van de wedstrijd waarvoor wordt ingeschreven en wel om 18.00 uur.
Inschrijving voor een wedstrijd na de sluiting van de inschrijftermijn van
deze wedstrijd is niet mogelijk.
Stel de inschrijving is open, dan tref je het volgende aan:

Klik op “ open” en je treft het inschrijfformulier aan:
Tik nu in het vakje je wedstrijdnummer in wat begint met DH…. en
controleer gelijk of je bij de juiste dag, tijd en categorie zit, lees dus de
tekst:

Vul de bovenstaande velden in en klik op volgende:

We hebben een fout gemaakt en de verkeerde klasse uitgekozen!. Je ziet
de site is beveiligd tegen fouten. Controleer alles en je zal zien dat bij
juiste invoer er een bevestiging volg.
Andere tips:
Als je terug gaat naar de kalender zie je naast “ open” ook “ lijst” . Klik
hier op en je ziet wie zich al hebben ingeschreven.
Links van de kalander vindt je nog meer veldjes die voor zich spreken. De
uitslagen kun je terug vinden, de limieten waaraan je dien te voldoen als
mede de promotie regels.

h
Wedstrijdprogramma: een totaal overzicht in Word.
Promoties: de regeltjes om te promoveren.
Limieten: waar dien je aan te voldoen om voor promotie in aanmerking te
komen
Kortom het spreekt voor zich.
Indien je onverhoopt niet kunt, meld je af bij de wedstrijdleider. Deze
vindt je terug bij “lijst” .
Prettige wedstrijd!
	
  

Bijlage:	
  
Klasse-indeling, limieten en promoties
Naast de indeling van de wedstrijdschaatsers in categorieën op grond van hun leeftijd, worden
zij ook in klassen ingedeeld naar prestatie. Hiervoor worden onderstaande limieten gebruikt.
Er behoeft slechts op één afstand aan de limiettijd te zijn voldaan voor indeling in die klasse.
Klassenindeling, en limieten
Naast de indeling van wedstrijdschaats(t)ers in categorieën op grond van
leeftijd, worden zij ook ingedeeld in klassen naar prestatie.
Voor pupillen klasse 1 en 2 gelden de afstanden 500-1000 als
promotieafstand.
Voor pupillen klasse 3 en 4 gelden de afstanden 300-500 als
promotieafstand.
Voor jun-C klasse 2 en 3 gelden de afstanden 500-1000 en 1500m als
promotieafstand.
Voor jun-C klasse 4 en 5 gelden de afstanden 300-500 en 1000m als
promotieafstand.
Voo jun B t/m Masters gelden de afstanden 1000 en 1500 m als
promotieafstand.
KLASSENINDELING
De klassenindeling is gebaseerd op je Uithof tijden van seizoen 2011-2012 en op de vernieuwde
limieten voor de diverse klassen.
Klasse 1 wordt gevormd door alle leden van de gewestelijke selcties langebaan in alle
leeftijdscategorieën en degenen die voldoen aan de normen voor ijsfaciliteiten.
Klassen 2 t/m 5 worden gevormd door abonnementhouders in de categorieën jun-C t/m Masters.
Promotie naar een hogere klasse vindt plaats op grond van de tijden die over het
seizoen 2012‑2013 op DE UITHOF zijn gereden.
Voor promotie behoeft er slechts op één afstand aan de limiettijd te zijn voldaan.

Klassenindeling aan het begin van het seizoen
Aan het begin van het seizoen worden de abonnementhouders, met vastrecht
langebaanwedstrijden, aan de hand van bovenstaande limieten in de verschillende klassen
ingedeeld. Alleen tijden gereden op de Uithof worden gebruikt voor indeling in een
bepaalde klasse. Abonnementhouders die in het vorige seizoen geen tijden op een van de
limietafstanden hebben gereden, worden ingedeeld in de laagste klasse. Naast de in
bovenstaande tabellen genoemde klassen is er nog een klasse 1 (niet van toepassing op klasse
1 bij de pupillen), die wordt gevormd door de voor het lopende seizoen gekozen leden van de
Gewestelijke selecties langebaan in alle leeftijdscategorieën.
Promotie naar een hogere klasse tijdens het seizoen
In alle leeftijdscategorieën kan men tijdens het seizoen promoveren naar een hogere klasse,
wanneer één van de limiettijden voor betreffende hogere klasse is gereden. De 300m
limiettijden bij klasse 3 en 4 van pupillen en junioren C zijn bedoeld voor promotie vanuit de
E-klasse tijdens het seizoen. Vanuit de E-klasse (5) kan men alleen promoveren met tijden
gereden op de 300m. Alleen tijden gereden op de Uithof gelden voor promotie in de loop
van het seizoen. Bij het inschrijven voor een wedstrijd in een hogere klasse dient natuurlijk
wel de inschrijftermijn in acht genomen te worden.
Degenen die in het lopende seizoen de regiopunten in hun categorie voor deelname aan
regiowedstrijden halen promoveren naar klasse 1 voor de rest van het lopende seizoen.
	
  
	
  

