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Registreren wedstrijden
Na het inloggen kan je via de link "Mijn Wedstrijden" je marathons / Ultra's registreren voor je
persoonlijke lijst. Op je persoonlijke lijst kunnen ook wedstrijden staan die niet voldoen aan het
reglement. Voorwaarde is hiervoor een afstand van minimaal 42195 meter, gelopen tijdens een
georganiseerd hardloop-evenement dat is opgenomen in een internationale of landelijke loop-agenda en
met een bruto eindtijd die voldoet aan de criteria voor geldige prestaties tijdens snel-wandelevenementen of is gelopen binnen de gestelde limiet. Indien er door de organisatie geen limiet is
gesteld kan de bruto eindtijd eventueel worden verhoogt door o.a. de zwaarte van het parcours.
Marathons / Ultra's in je persoonlijke lijst die voldoen aan het reglement bepalen je plaats in de
ranglijst van de 100MCNL.

Kalender
De wedstrijden in de kalender op de 100MCNL site voldoen aan het reglement en zijn dus geldig als
wedstrijd voor de ranglijst. Regelmatig wordt deze kalender aangevuld vanuit de verschillende loopagenda's. Deze kalender is echter verre van volledig en is dus slecht een indicatie welke wedstrijden
voldoen aan het reglement.
Neem s.v.p. contact op als onduidelijke is of een bepaalde wedstrijd, die niet op deze kalender staat,
voldoet aan het reglement. Als de wedstrijd voldoet wordt hij opgenomen in de agenda.
Aanvullingen op de kalender zijn altijd welkom. Meld deze dan via het contactformulier.
De wedstrijden in deze kalender staan ook in de "treklijst" bij het registreren van de wedstrijden. Als je
een wedstrijd uit de "treklijst" kiest worden direct een deel van de gegevens in gevuld. Je moet dan zelf
alleen nog gelopen tijd, gelopen afstand, categorie, startnummer en rangnummer in te voeren.

Nieuwsbrieven
Op http://www.100mcnl.org/documenten/ in de rechterkolom staan de links naar de de nieuwsbrieven
van de 100mcnl.

Aanpassen gegevens
Na het inloggen kan je via de link "Mijn Gegevens" je de persoonlijke gegevens aanpassen. Zoals
N.A.W. Gegevens en wachtwoord. Op site van microsoft kan je zien hoe je een "sterk wachtwoord"
maakt. Dit om te voorkomen dat anderen je gegevens kunnen aanpassen. Het wachtwoord voor de
100MCNL is maximaal 10 karakters.

