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Kalender
In de kalender van de 100mcnl zie je in de eerste kolom groene en oranje bolletjes. Dit is een indicatie
voor de geldigheid voor de 100mcnl. De groene wedstrijden voldoen aan het reglement en zijn dus
geldig als wedstrijd voor de ranglijst. De oranje wedstrijden zijn niet geldig / onder voorwaarden
geldig. Door je muis op het oranje bolletje te zetten krijg je een korte omschrijving te zien waarom een
wedstrijd niet geldig / onder welke voorwaarden geldig is.
Regelmatig wordt deze kalender aangevuld vanuit de verschillende loop-agenda'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 "keuzelijst" bij het registreren van de wedstrijden. Als
je een wedstrijd uit de "keuzelijst" kiest worden direct een deel van de gegevens ingevuld. Je moet dan
zelf alleen nog gelopen tijd, gelopen afstand, categorie, startnummer en rangnummer in te voeren.

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. Minimale voorwaarde hiervoor is:
•
•
•

een afstand van minimaal 42195 meter
gelopen tijdens een georganiseerd hardloop-evenement dat is opgenomen in een internationale
of nationale loop-agenda
met een eindtijd die voldoet aan de cutoff tijden van de 100mcnl. Voor bergraces en trails vanaf
Ultra Long (vanaf 70KM) worden de limieten van de organisatie gehanteerd.

Van wedstrijden die je via de “keuzelijst” registreert worden alle bekende gegevens al ingevuld. Zelf
hoef je dan alleen nog de gelopen tijd, startnummer e.d. in te vullen. Een deel van deze wedstrijden
wordt ook direct gecontroleerd en op OKE gezet als ze voldoen aan het reglement. Muis op het groene,
oranje of rode bolletje en je krijgen een korte omschrijving.
Marathons / Ultra's in je persoonlijke lijst die voldoen aan het reglement bepalen je plaats in de
ranglijst van de 100mcnl.
Zie ook de onvolledige lijst van evenementen die alleen geldig zijn voor persoonlijke lijst.
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Wedstrijden niet in de keuzelijst
De keuzelijst bij het registreren van de wedstrijden is verre van compleet. Als je wedstrijden loopt
buiten de Benelux zal je regelmatig alle wedstrijdgegevens zelf moeten invullen. Controle van deze
wedstrijden is handwerk. Per registratie besteden we maximaal 5 minuten. Vinden we geen bewijs dat
komt de registratie op “Wacht op bewijs” te staan. De wedstrijd heeft dan een oranje balk in je
persoonlijke lijst. Mail dan het bewijs. Link naar de uitslag, foto van de uitslag, digitale versie van de
uitslag, . . .
Het mailen van bewijs direct na de registratie versneld de controle en laat ons niet onnodig zoeken.

Nieuwsbrieven
Op http://www.100mcnl.nl/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. Het wachtwoord voor de 100mcnl is maximaal 10 karakters. Zorg
voor een sterk wachtwoord zodat anderen niet je gegevens kunnen aanpassen.

