
WK Masters Sprint
Locatie: Astana (Kazakhstan)
• Datum: zaterdag 1 en zondag 2 februari 2014
• Maximum aantal deelnemers uit Nederland: geen quotum

WK Masters Allround
• Locatie: Stavanger (Noorwegen)
• Datum: vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 maart 2014
• Maximum aantal deelnemers uit Nederland: 65 personen

Om aan deze wedstrijden deel te kunnen nemen, dienen Masters zich eerst te nomineren 
(voor 1 december 2013) en vervolgens worden de genomineerde Masters (30 december 
2013) gekwalificeerd.
De voorwaarden voor nominatie en de kwalificatieprocedure worden hieronder 
beschreven.

Voorwaarden voor nominatie
Een Master die zich wil nomineren voor één WK Masters of beide, moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
1. De Master moet lid zijn van MCLN. Dit betekent dat de Master zich als lid heeft 

aangemeld, heeft betaald en dat de betaling is verwerkt door de bank van MCLN 
voor 1 november 2013. Lid worden van MCLN vindt plaats via de website 
Schaatscircuit.nl.

2. De Master moet zich tijdig hebben aangemeld voor één of beide wedstrijden en de 
betaling van het inschrijfgeld van € 10 per wedstrijd moet zijn verwerkt door de 
bank van MCLN voor 1 november 2013. Aanmelding voor deze wedstrijden vindt 
plaats via de website Schaatscircuit.nl

3. De Master moet voor 1 december 2013 hebben voldaan aan onderstaande 
tijdslimieten (Europese tijden)

4. Zowel voor de betaling van het lidmaatschap van MCLN als voor de betaling van 
het inschrijfgeld geldt dat er geen restitutie wordt verleend (ook niet als blijkt dat 
een Master zich uiteindelijk niet kwalificeert).

5. Na 1 december 2013 is bekend welke Masters genomineerd zijn voor beide 
wedstrijden. Een lijst met genomineerden per wedstrijd wordt zo spoedig mogelijk 
na 1 december 2013 door MCLN gepubliceerd via de website Schaatscircuit.nl.

Categorie Dames 
WK Sprint

500m

Dames 
WK Allround
500m/1.500m

Heren 
WK Sprint

500m

Heren 
WK Allround
500m/1.500m

30 49.00 49.00/2:31.00 43.00 43.00/2:12.00

35 49.00 49.00/2:31.00 43.00 43.00/2:12.00

40 50.00 50.00/2:34.00 44.00 44.00/2:14.00

45 51.50 51.50/2:39.00 45.00 45.00/2:16.00

50 53.00 53.00/2:45.00 46.00 46.00/2:20.00

55 55.00 55.00/2:51.00 47.50 47.50/2:25.00
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Categorie Dames 
WK Sprint

500m

Dames 
WK Allround
500m/1.500m

Heren 
WK Sprint

500m

Heren 
WK Allround
500m/1.500m

60 57.50 57.50/2.57.00 49.50 49.50/2:32.00

65 60.00 60.00/3:03.00 52.00 52.00/2:40.00

70 55.00 55.00/2:48.00

75 58.00 58.00/2:58.00

80 1.01.00 1.01.00/3.08.00

85

Kwalificatieprocedure
1. De uiteindelijke kwalificatie vindt plaats op basis van de volgorde van de 

genomineerde Masters op de SARA lijsten van maandag 30 december 2013 
(Europese tijden):

1. Voor WK Masters Allround Dames (alle categorieën): SARA lijst 500m/
1000m/ 1.500m

2. Voor WK Masters Allround Heren 30 t/m 60: SARA lijst 500m/1.500m/3.000m
3. Voor WK Masters Allround Heren 65+: SARA lijst 500m/1000m/1.500m
4. Voor WK Masters Sprint: SARA lijst 500m/1000m

2. Het aantal deelnemers per leeftijdscategorie wordt gebaseerd op het percentage 
van het aantal genomineerden in de betreffende leeftijdscategorie ten opzichte van 
het totaal aan genomineerden.

3. Indien een gekwalificeerde Master zich afmeldt of zijn/haar wedstrijdbijdrage te laat 
betaalt, worden de genomineerde Masters in volgorde van de betreffende SARA lijst 
(van die categorie) door ons via email opgeroepen.

4. In iedere categorie (zowel bij de dames als bij de heren) kan te allen tijde minimaal 
één Nederlander deelnemen mits voldaan aan de voorwaarden voor nominatie.

5. Betaling van de volledige wedstrijdbijdrage moet minimaal één maand voor het 
begin van het desbetreffende WK Masters zijn voldaan.

6. Restitutie van de wedstrijdbijdrage voor deze wedstrijden geschiedt alleen als er 
een betalende reserve invalt en onder inhouding van €10 administratiekosten. 

7. Het bestuur van MCLN houdt maximaal 6 “wild cards” per wedstrijd ter beschikking 
voor uitzonderlijke situaties. De criteria hiervoor zijn uitsluitend ter beoordeling van 
het bestuur van MCLN.

8. Een wereldkampioen van het voorafgaande seizoen die zich wel genomineerd heeft 
maar door omstandigheden niet voor kwalificatie in aanmerking komt, ontvangt in 
ieder geval een “wild card” (e.e.a. ter beoordeling van het bestuur van MCLN).

Overige voorwaarden
• Indien er door de organisatie van de wedstrijden meer plaatsen worden 

toegewezen dan nu voorzien dan zullen die, met inachtneming van bovenstaande 
uitgangspunten, worden verdeeld.

• In alle gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van 
MCLN.
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