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Deze procedure geeft weer op welke wijze het NK en ONK-marathon voor Masters, verder samen
(O)NK genoemd, in het desbetreffende seizoen plaatsvinden en hoe deelnemers zich hiervoor
kunnen selecteren. Voor 1 juli voor het desbetreffende seizoen moet dit door de CL/DM en
Sectiebestuur Marathon kenbaar worden gemaakt volgens de artikelen 422 en 423 van het
wedstrijdreglement marathon.

Om deel te mogen nemen aan het (O)NK Marathon voor masters moet een deelnemer:
- Een geldige licentie bij de KNSB bezitten, incl. marathon oormerk.
- Voor 1 juli voorafgaande aan het seizoen de 39-jarige leeftijd hebben bereikt.
- Niet uitkomen in de (inter)nationale marathonwedstrijden bij de top- of beloftendivisie.
- De Nederlandse nationaliteit bezitten (enkel van toepassing voor het NK).
- Hebben voldaan aan hetgeen verder wordt gesteld in deze selectieprocedure.

NK-kunstijs:
- Het NK vindt plaats op 18 december 2021 te Breda.
- Het NK wordt opgesplitst in de leeftijdsklassen 40+, 50+, 60+ en dames Master.
- De leeftijdsklassen starten afzonderlijk van elkaar bij voldoende deelnemersaantallen. Bij te
weinig deelname kunnen wedstrijden worden samengevoegd.
- Het aantal ronden bedraagt: 40+ 100r, 50+ 80r, 60+ 60r en dames 60r.
- Deelname staat open voor maximaal 85 deelnemers per leeftijdsklasse.
- Deelnemers kunnen zich opgeven via inschrijven.schaatsen.nl vanaf 1 september tot 2 weken
voorafgaande aan het NK. Volgorde van opgave is bepalend.
- Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-- p.p. en moet bij opgave te worden voldaan. Het inschrijfgeld
kan worden teruggestort bij deelname aan het NK.

NK-natuurijs:
- Het NK wordt uitgeroepen door de landelijk natuurijs coördinator.
- Het NK wordt opgesplitst in de leeftijdsklassen 40+, 50+ en 60+ en dames Master.
- De leeftijdsklassen starten gezamenlijk en deelname staat open voor totaal maximaal 120
deelnemers. Mochten omstandigheden daartoe bepalen dan kan de DM/CL besluiten het
aantal te verlagen.
- De totale afstand voor alle leeftijdsklassen bedraagt 70 km.
- Deelnemers kunnen zich opgeven via inschrijven.schaatsen.nl na het uitroepen van doorgang
van het NK. Volgorde van opgave is bepalend.

ONK-natuurijs Masters (icm C-rijders):
- Het ONK vindt plaats op 27 januari 2022 op de Weissensee in Oostenrijk.
- Het ONK wordt opgesplitst in de leeftijdsklassen 40+, 50+ en 60+ en dames Master.
- De leeftijdsklassen starten gezamenlijk. Deelname staat open voor totaal maximaal 120
deelnemers Masters. Gelijktijdig zal het ONK voor C rijders worden gereden.
- De totale afstand voor alle leeftijdsklassen bedraagt 70 km.
- C-rijders uitkomend in de regio-marathons dingen niet mee in uitslag van het ONK Masters.
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Deelnemers mogen het ONK uitrijden, zodra de winnaar finished wordt iedereen die over de
start/finishlijn komt geklasseerd.
Deelnemers kunnen zich opgeven via inschrijven.schaatsen.nl vanaf 1 september tot 2 weken
voorafgaande aan het NK. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-- p.p Volgorde van opgave is
bepalend.
Niet van toepassing is de bepaling dat deelnemers de Nederlandse nationaliteit bezitten.
Deelnemers dienen lid te zijn van de Stichting Alternatieve Elfstedentocht Weissensee.
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