Regels voor inschrijving wedstrijden KNSB-Twente
Om te kunnen inschrijven bij de wedstrijden van KNSB-Twente dient u in het bezit te zijn van:
• Een knsb-trainingskaart voor de trainingsuren in Enschede.
• Een licentie met een "EN....." of “DV……” wedstrijdnummer.
• U kunt alleen meedoen aan de wedstrijden van uw klasse.
• Kijk voor de klasse-indeling en limieten op de webpagina langebaan.
• Het inschrijven is mogelijk vanaf woensdag twee weken voor de wedstrijd tot
maandag 21.00 uur in de week van de wedstrijd, tenzij de kalender anders vermeldt.
• Bij wedstrijden waar een maximum aantal deelnemers is aangegeven, sluit de wedstrijd als
het maximum aantal is bereikt.
• U kunt op de inschrijfkalender zien welke wedstrijden geopend zijn voor inschrijving.
• Het is ook mogelijk de inschrijflijst te bekijken, dit is slechts een lijst met de bevestiging van
inschrijven, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Extra wedstrijden voor houders van een KNSB-trainingskaart in Enschede
• Deze wedstrijden zijn open voor rijders uit alle klasses, tenzij anders is vermeld bij de info van
de wedstrijd.
• De inschrijving voor de extra wedstrijden gaat open op woensdag voor de wedstrijd.
(Op een random bepaald tijdstip tussen 0:00 en 12:00 uur).
• De inschrijving voor de extra wedstrijden sluit wanneer het maximum aantal inschrijvers is
bereikt.
• Wordt het maximum aantal niet bereikt, dan sluit de inschrijving op de dag van de wedstrijd
om 12.00 uur.
• Inschrijven is slechts mogelijk voor één extra wedstrijd per weekend.
• Wanneer men zich heeft afgemeld voor de reguliere wedstrijd of daarvan is verwijderd door
de wedstrijdleider, kan er niet meer ingeschreven worden voor de extra wedstrijd.
Extra wedstrijden voor rijders zonder KNSB-trainingskaart in Enschede
• Indien er voldoende ruimte over is kan de wedstrijdleider besluiten om een extra wedstrijd te
openen voor rijders zonder knsb-trainingskaart in Enschede.
• De kosten voor het deelnemen aan deze wedstrijd bedragen 18.20 euro per persoon (17 euro
+1.20 administratiekosten) tenzij anders is vermeld bij de info van de wedstrijd.
• De kosten dienen voor aanvang van de wedstrijd te worden voldaan.
• De inschrijving voor de extra wedstrijden gaat open op vrijdag voor de wedstrijd.
• De inschrijving voor de extra wedstrijden sluit wanneer het maximum aantal inschrijvers is
bereikt.
• Wordt het maximum aantal niet bereikt, dan sluit de inschrijving op de dag van de wedstrijd
om 12.00 uur.
• Inschrijven is slechts mogelijk voor één extra wedstrijd per weekend (zie nummer bij de
wedstrijd:EN..).
Afmelden wedstrijden
• Afmelden van wedstrijden dient bij voorkeur te gebeuren via de link op de inschrijfbevestiging,
en indien dit niet mogelijk is bij de desbetreffende wedstrijdleider (zie inschrijfbevestiging, of
inschrijflijst op de webpagina).
• Afmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de wedstrijd.
• De reden van afmelden dient altijd vermeld te worden.
• Te laat afmelden, niet komen zonder afmelden, afmelden zonder geldige reden of afmelden
vanwege dubbel inschrijven kan tot uitsluiting van een volgende wedstrijd leiden.
(afmelden voor dubbel inschrijven= twee wedstrijden inschrijven binnen één weekend en
vervolgens één van beide afzeggen, dit is niet baan gebonden, uitzondering hierop zijn
wedstrijden op uitnodiging zoals interclubs, selectiewedstrijden, NO, NK's etc.)
Pupillenwedstrijden
• Voor pupillenwedstrijden gelden specifieke regels, zie de betreffende link
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