KNSB selectieprocedure shorttrack WK junioren
seizoen 2017-2018

Definitieve versie 5 februari 2018

Selectie Commissie Shorttrack:
Jeroen Otter
Wilf O’Reilly
Arie Koops

1. UITGANGSPUNT
1. De selectieprocedure is er op gericht de kans op het winnen van medailles zo groot mogelijk te maken
bij de WK Junioren.
2. PROCES
1. Het opstellen van de selectieprocedure en het samenstellen van de nationale selecties junioren
geschiedt door de Selectie Commissie Shorttrack (SCST). De technisch directeur van de KNSB stelt
het document definitief vast, dit conform de meest recente versie van het algemeen reglement KNSB.
2. Bij het opstellen van de selectieprocedure maakt de SCST gebruik van de input van de RTC coaches.
3. De SCST zal na de selectiewedstrijd de Nationale Selectie bekend maken.
4. Na afloop van het wedstrijdseizoen vindt er een evaluatie plaats.
3. ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de selectieprocedure, beschreven in dit document.
2. Bij selectiewedstrijden is de uitslag van de betreffende wedstrijd bepalend, tenzij de SCST gebruik
maakt van een aanwijsplaats.
3. De SCST selecteert voor deelname aan ISU WK Junioren conform regelgeving en richtlijnen van de
ISU en de KNSB.
4. De SCST streeft ernaar, mits het niveau voldoende is (naar het oordeel van de SCST), alle
beschikbare plaatsen tijdens internationale wedstrijden te bezetten, maar is niet verplicht voor een
wedstrijd het maximum aantal deelnemers en/of reserves in te schrijven.
5. Bij een ISU WK Junioren maakt de reserve geen deel uit van de nationale selectie.
6. Indien er zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn voorzien, zal de
SCST een besluit nemen.
7. Indien een sporter het oneens is met een voordracht, kan hij dit aanhangig maken bij de
geschillencommissie, conform het geldende reglement (www.KNSB.nl/reglementen).

Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen.
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1. ISU WK JUNIOREN te Warschau, Polen

2-4 maart 2018

Rijders geboren tussen 1 juli 1998 en 30 juni 2003 komen in aanmerking voor deelname.
Voorselectie: Indien een junior zich plaatst voor de Olympische Spelen is hij automatisch geplaatst voor
deelname aan het individuele programma van de WK junioren
Deelname
Individueel:
• de drie (3) rijders met de laagste puntentotalen van de selectiewedstrijd te verrijden op 16 februari
2018 te Heerenveen;
• de 4e rijder, voor de “relay”, worden aangewezen door de SCST.
De afstanden van de selectiewedstijd op 16 februari 2018 (tussen 11:00 en 14:30 uur) zijn:
• 2 ronden vliegende start (voorselectie)
• 1000m, Halve finale en A en B finale
• 500m, Halve finale en A en B finale
• 1500m superfinale voor de top 7 rijders (of het aantal rijders dat gelijke punten heeft behaald) van het
tussenklassement
Deelname aan de 2 ronden met vliegende start is alleen open voor diegene die een limiettijd op de 500m of
de 1000m hebben gereden.
De limiettijd dient gereden te worden in het seizoen 2017-2018 tussen 1 juli 2017 en 12 februari 2018. De
betreffende wedstrijd dient op de Shorttrack Wedstrijdkalender 2017-2018 (zie Schaatsen.nl) vermeld te
staan.
De limiettijden zijn:
• Heren 44.00 voor 500m en 1.30.00 voor 1000m
• Dames 47.00 voor 500m en 1.37.00 voor 1000m
Rijders die, op basis van deze limiettijden, in aanmerking komen voor deelname aan de selectiewedstrijd
worden uiterlijk 12 februari bekend gemaakt op www.schaatsen.nl. Afmeldingen moeten voor 14 februari 2018
worden doorgegeven aan s.vrakking@knsb.nl.
Op 14 februari worden de deelnemers en het definitieve programma van de selectiewedstrijd via
www.schaatsen.nl bekend gemaakt.
De snelste 10 dames en 10 heren van de 2 ronden met vliegende start nemen deel aan het vervolg van de
selectiewedstrijd.
De SCST maakt een puntenklassement op met de volgende uitgangspunten:
• Afstanden zijn: 2 ronden vliegende start, 1000m, 500m, en Superfinale 1500m;
• Punten: 1 punt voor de winnaar van een afstand, 2 punten voor de no. 2 van een afstand, etc.,
• Het slechtste resultaat van maximaal één afstand, wordt niet meegerekend in het puntenklassement;
• Bij een ex aequo is de uitslag op de 1000m doorslaggevend.
Aanvullende voorwaarden voor de selectiewedstrijd/puntenklassement:
• Indien een rijder in de halve finale een penalty ontvangt kan hij wel deelnemen aan de B-finale maar
zal er bij de uiteindelijke score op de betreffende afstand één (1) punt worden opgeteld;
• Indien een rijder niet start of een gele kaart ontvangt in de halve finale worden er twee (2) punten
opgeteld bij zijn uiteindelijke score op de betreffende afstand;
• Indien een rijder in de A-finale, B-finale of de Superfinale 1500m een penalty ontvangt wordt er één
(1) punt opgeteld bij zijn uiteindelijke score op de betreffende afstand;
• Indien een rijder in de A-finale, B-finale of de Superfinale 1500m niet start of een gele kaart ontvangt
worden er twee (2) punten opgeteld bij zijn uiteindelijke score op de betreffende afstand;

•

Indien een rijder een rode kaart ontvangt wordt hij uit de totale wedstrijduitslag gehaald.
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De startposities worden als volgt bepaald:
•
•
•
•

1000m halve finale op grond van de uitslag van de 2 ronden vliegende start;
500m halve finale op grond van de uitslag van de 1000m;
Superfinale 1500m op grond van het puntenklassement (2 ronden vliegende start, 1000m en 500m);
Indien meerdere rijders gelijk staan op de 7e plaats in het puntenklassement rijden de betreffende
rijders allen de 1500m Superfinale.

Ritindeling 1e afstand, halve finale 1000 meter:
•
•
•

1e halve finale 1000m bestaat uit de 1e, 4e, 5e, 8e en 9e gerangschikte rijder;
2e halve finale 1000m bestaat uit de 2e, 3e , 6e , 7e en 10e gerangschikte rijder;
Deze ranking wordt tevens gebruikt als opmaak voor de startposities voor de halve finale 1000m.

A- en B-finale 1000m:
•
•

Vanuit de halve finales 1000m plaatsen zich de nummers 1 en 2 aangevuld met de snelste 3e rijder
zich voor de A-finale 1000m;
De overige rijders plaatsen zich voor de B-finale 1000m.

Ritindeling 2e afstand, halve finale 500 meter:
•
•
•
•

Op grond van de uitslag van de 1000m:
1e halve finale 500m bestaat uit de 1e, 4e, 5e, 8e en 9e gerangschikte rijder;
2e halve finale 500m bestaat uit de 2e, 3e , 6e , 7e en 10e gerangschikte rijder;
Deze ranking wordt tevens gebruikt als opmaak voor de startposities voor de halve finale 500m.

A- en B finale 500m:
•
•

Vanuit de halve finales 500m plaatsen zich de nummers 1 en 2 aangevuld met de snelste 3e rijder
zich voor de A finale 500m;
De overige rijders plaatsen zich voor de B finale 500m.

Superfinale 1500m:
•
•
•

De Superfinale 1500m wordt gereden met de 7 hoogst geklasseerde rijders (puntenklassement 2
ronden vliegende start, 1000m en 500m);
Indien meerdere rijders gelijk staan op de 7e plaats in het puntenklassement rijden betreffende rijders
allen de Superfinale;
De ranking na drie afstanden wordt gebruikt als opmaak voor de startposities.

De deelnemers voor het ISU WK Junioren worden door de SCST maandag 19 februari 2018 bekendgemaakt.
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