Eerst een paar basisregels voor wedstrijden in Breda:
1- Op tijd inschrijven. Minimaal 1,5 weken van te voren inschrijven, anders ben je te laat en kan het niet
meer.
2- Uitschrijven kan tot 16:00 op de dag van de wedstrijd. Doe je dat niet en start je niet, krijg je een gele
kaart. Dit kan tot wedstrijd-uitsluitingn leiden voor een maand!
3-Er staan altijd klasses aangegeven bij de wedstrijd. De klasses (of pupillen) die aangegeven staan
hebben startrecht. Schrijf je je in, dan mag je zeker starten. Je kan je echter voor meer wedstrijden
inschrijven. Je hebt daar dan geen startrecht, maar kan soms wel toegevoegd worden als er ruimte voor
is. Een pupil kan dan een keer een 1000m rijden o.i.d. die normaliter niet in het pupillenklassement
gereden wordt.
4- Bij twijfel of je op een datum kan: Altijd inschrijven! Uitschrijven kan altijd.
5- Als je per se een langere afstand wil rijden als pupil (1000 of 1500) blijf dan inschrijven, dat kan geen
kwaad. Je wordt vanzelf een keer toegelaten al s er ruimte is, maar dat gebeurt (helaas) niet al te vaak.

Hoe in te schrijven voor wedstrijden in Breda via internet:
Ga naar 'www.bcbreda.nl', je krijgt dan de volgende pagina te zien.

Figuur 1 : Bij aankomende wedstrijden (geel) kun je direct op de link 'Inschrijven' drukken, of je gaat eerst naar de volledige
kalender.

Figuur 2: Via kalender kom je bij het volledige overzicht van de wedstrijden.

Figuur 3: Klik op 'Inschrijven' bij de gewenste wedstrijd.

Figuur 4: Vul je wedstrijdnummer in (in dit geval BR12054), zet een vinkje bij de gewenste afstand, en klik op 'Controleer
inscshrijving'. Let op: Niet alle afstanden zijn voor alle mensen. In dit voorbeeld is de 100-500 een wedstrijd van het pupillenklassement. Als pupil wordt je op zulke dagen altijd naar de pupillenwedstrijd gezet.

Figuur 5: Er verschijnt een pop-up scherm (je browser moet dit toestaan). In dit scherm kun je controleren of je het goede
nummer hebt ingevuld.

Figuur 6: Zodra je op Inschrijven hebt gedrukt verdwijnt de pop-up en heb je het originele scherm weer, waar je kunt zien dat
je bijgeschreven bent.

Figuur 7: Afmelden gebeurt ook via de kalender (tot 16:00 op de middag van de wedstrijd zonder straf), je moet dan
natuurlijk op de 'afmelden'link drukken.

Figuur 8: Als je ziet dat je het goede nummer hebt ingevuld, klik je op afmelden. Je naam wordt dan toegevoegd op de
afmeldlijst en verdwijnt van de Inschrijf-lijst. Dit is niet het geval als de inschrijving al gesloten is en de geplaatste
deelnemers zijn gepubliceerd. Dan verschijn je alleen op de afmeldt lijst. De deelnemerslijst wijzigt dan niet meer tot de
wedstrijd zelf.

