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1. Inleiding
Deze leidraad is een aanvulling op de reglementen van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond met
betrekking tot de wedstrijden en organisatie van de sectie hardrijden shorttrack.
1.1. Toepassing
De regelingen worden jaarlijks door het Sectiebestuur hardrijden shorttrack vastgesteld en moeten als bindend
worden beschouwd. Indien regelingen in deze leidraad in strijd blijken te zijn met de eerder genoemde reglementen
dan komen de betreffende regelingen automatisch te vervallen. In gevallen waarin reglementen en regelingen niet
voorzien beslist het Sectiebestuur.
1.2. Wijzigingen
Het sectiebestuur behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijzigingen door te voeren. Alle clubs en gewesten
zullen daarover tijdig worden bericht.
De wedstrijdkalender wordt actueel vermeld op www.schaatsen.nl. Daar vindt u ook routebeschrijvingen naar de
ijsbanen. De Nationale ranglijst wordt vermeld op www.knsb.nl/shorttrack/shorttrackdatabase en de selectieprocedure
wordt weergegeven op www.KNSB.nl/shorttrack/selectienormen.
Informatie over de KNSB kunt u terugvinden in het document “draaiboek KNSB Cup wedstijden. Specifieke
bepalingen omtrent het NK staan vermeld in het KNSB wedstrijdreglement.

2. Veiligheid
2.1. Persoonlijke uitrusting
Bij alle wedstrijden is het dragen van een deugdelijke, goed passende gecertificeerde helm voor alle rijders in alle
leeftijdscategorieën verplicht.
De helm moet voldoen aan de van toepassing zijnde ASTM standaard voor shorttrack schaatsen. Hij moet een
regelmatige vorm hebben zonder uitsteeksels. Deze standaard is het resultaat van een testprocedure die is opgezet
om te komen tot een kwaliteitsnorm voor valhelmen voor shorttrack. Als fabrikanten hun helmen ter keuring
aanbieden kunnen deze van het keurmerk voorzien worden indien ze voldoen aan de gestelde eisen. Verder is het
dragen van handschoenen, kniebescherming, scheenbescherming en nekbescherming verplicht. De beide einden
van de schaatsbladen moeten zijn afgerond met een straal van ten minste 10 mm.
Iedere rijder is er zelf voor verantwoordelijk dat zijn/haar persoonlijke uitrusting aan de hoogste veiligheidseisen
voldoet om daardoor de grootst mogelijke veiligheid te verkrijgen voor de rijders. De KNSB is niet aansprakelijk voor
schade ontstaan door, of door gebreken aan, deze persoonlijke beschermingsmiddelen.
2.2. Snijbestendige kleding
Het dragen van snijbestendige kleding is verplicht bij alle ISU evenementen en de Olympische Winter Spelen; bij
internationale wedstrijden wordt deze kleding aanbevolen. Snijbestendige kleding is aanbevolen voor (snellere)
junioren en senioren. De kleding moet voldoen aan de internationale norm EN388. Uitgebreide informatie staat
vermeld in desbetreffende ISU Communication (www.isu.org).
Voor informatie met betrekking tot Reclame en Sponsoring – zie www.KNSB.nl/reglementen
2.3 Baanbeveiliging
In artikel 280 van het Shorttrack ISU wedstrijdreglement staan voor internationale wedstrijden de voorschriften
betreffende banen en baanbeveiliging.
Voor nationale wedstrijden zijn door het Sectiebestuur afhankelijk van het niveau, de volgende voorschriften
opgesteld:
Er is ten aanzien van de baanbeveiliging een differentiatie naar niveau., afhankelijk van de ontwikkelde activiteiten en
snelheden – een ander niveau van “impact absorption” is geïndiceerd. Het sectiebestuur heeft 4 niveaus van
baanbeveiliging vastgesteld:
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Niveau 1: Trainingen

Dikte: min. 30cm Hoogte: 120cm Totaal: 2x60 strekkende meters
Niveau 2: Regiowedstrijden

Dikte: min. 30cm in de bochten, min. 20cm op rechte stuk
Hoogte: 120cm Totaal: 180 strekkende meters

Niveau 3: KNSB Cups, NK’s, Invitation Cup, Star Class

Dikte: min. 30cm Hoogte: 120cm Totaal: 300 strekkende meters
(hele baan 180, binnenbaan 120 strekkende meters).
Let op: Dubbele kussens in de bochten! Lengte van de kussens voor Star
Class junioren C en D moet 213cm zijn.
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Niveau 4: EK’s, WK’s, World Cups

Dikte: min. 40 cm Hoogte: 120cm Lengte: 200cm Totaal: 180 strekkende
meters
Wij bevelen tevens sterk het gebruik van zachte blokken aan tijdens alle wedstrijden.
Voor KNSB Cups, NK, Star Class en internationale wedstrijden is dit verplicht.
Het sectiebestuur ST heeft de volgende lijn vastgesteld:
Bij een wedstrijd is de aangewezen (hoofd)scheidsrechter verantwoordelijk voor de check of de baanbeveiliging
voldoet aan de hierboven gespecificeerde niveaueis. Als de baan niet aan die eis voldoet of alsnog kan gaan
voldoen, zal de scheidsrechter de wedstrijd in principe afgelasten.

3. Wedstrijden
3.1. KNSB Cup competitie
Zie bijlage A
3.2. Nationale Pupillen toernooien
In de finale ritten kunnen door de rijders per categorie en geslacht, punten worden gescoord: 25, 23, 21, 20 en verder
aftellend tot 1. Vier (4) rijders per Vereniging, van welke categorie dan ook, met het hoogste aantal punten tellen voor
het Clubklassement. De aflossingswedstrijden worden gereden met teams van 4 personen over 18 ronden (2000 m.).
Per vereniging kan 1 jongens en 1 meisjesteam worden ingeschreven dat meetelt voor de punten.
Er wordt voor meisjes en jongens een apart tijdklassement opgemaakt waarbij de te behalen punten zijn: 50, 40 30,
20 of 10. Het team per Vereniging (jongens of meisjes) dat de meeste punten behaalt, telt voor het Clubklassement.
In een jongensteam kan één meisje deelnemen. Omgekeerd niet.
De eerste teams kunnen uit verschillende leeftijdscategorieën bestaan.
Als er voldoende tijd is kunnen meerdere aflossingsteams worden ingeschreven. Bij voorkeur Clubteams, maar
eventueel ook mixteams. Zij tellen niet voor de punten.
Pupillen die hebben deelgenomen aan de juniorencompetitie en/of andere juniorenwedstrijden, in de categorie
junioren, kunnen niet deelnemen aan een pupillentoernooi.
Dispensaties om in de Regio in een oudere groep uit te komen zijn niet van toepassing.
3.3 Regionale wedstrijden
In principe kan men alleen in de eigen regio aan regionale wedstrijden deelnemen. Deelname in een andere regio is
alleen toegestaan als men door duidelijk aanwijsbare redenen verhinderd is om in de eigen regio deel te nemen.
Deelname in andere regio’s gebeurt na overleg tussen de betreffende regio’s.
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3.4 Regio indeling
Club:
team GO
S.T.G.
Trias
S.C.T.
Regio West
A.S.C. Jaap Eden
S.T.A.
S.V.U.
I.H.C.L.
H.V.H.W.
S.T.H.
D.K.IJ.V.
IJ.V.Z.
IJ.A.
N.S.V.
S.V.L.
Regio Zuid (Beneluxcup gecombineerd met België en Luxemburg):
S.T.B.

Baan:
Enschede
Groningen
Leeuwarden
Heerenveen
Amsterdam
Alkmaar
Utrecht

Regio Noord-Oost:

S.V. Zuid Limburg
Coördinatoren per Regio:
Regio Noord-Oost:
Regio West:
Regio Zuid/Beneluxcup:

Leiden
Den Haag
Haarlem
Delft
Zoetermeer
Dordrecht
Nijmegen
Lansingerland
Breda/Den Bosch /
Eindhoven/Tilburg
Geleen

Theun Meestringa
Claudia Kluivers
Tonny Dijck

3.5 Regio finale
De landelijke regio finale wordt georganiseerd door het sectiebestuur. Bij voorkeur wordt de finale bij toerbeurt door
de drie regio’s georganiseerd.
Deelnemers:
Per regio worden 8 meisjes en 8 jongens en 2 reserves per categorie uitgenodigd om deel te nemen aan deze
wedstrijd. De deelnemers dienen aan de regiocompetitie te hebben deelgenomen in de categorie pupillen 1 of
pupillen 2,vallen ook binnen die leeftijdscategorie, en zijn geëindigd op de plaatsen 1 tot en met 8 in het klassement
van de betreffende regiocompetitie voor de categorie pupillen 1/2. Uiteindelijk zal de wedstrijd dus gaan tussen
maximaal 24 meisjes en maximaal 24 jongens.
Indien één of meerdere pupillen in deze selectie zich afmelden, kan elke regio tot een maximum van 2 rijders per
categorie als reserverijders inzetten. Plaatsing van een reserve geschiedt op basis van PR’s. Het is de
verantwoording van elke afzonderlijke regio om de juiste PR’s (afstand) te gebruiken voor de selectie. Bij voorkeur is
dit de 500 meter afstand, met de 333 meter als tweede keus.
Pupillen die hebben deelgenomen aan de landelijke competitie d.m.v. dispensatie zijn uitgesloten voor deze
wedstrijd.
Regio’s:
De regio’s die deelnemen zijn Regio Noord/Oost, Regio West en Regio Benelux. Uit de laatste regio kunnen dus ook
rijders deelnemen uit België en Luxemburg indien deze bij de eerste 8 zijn geëindigd en/of respectievelijk aan de
voorwaarden van reserve voldoen.
Te rijden afstanden
De deelnemers rijden een 333 meter competitie en een 500 meter competitie. Afhankelijk van de beschikbare tijd zal
er een superfinale over 1000m plaatsvinden. De wedstrijd zal volgens het all-final systeem plaatsvinden. De
wedstrijdleider kan van het bovenstaande afwijken als dit nodig is voor het wedstrijdschema.
Aanmelding
Zodra de laatste wedstrijd van de betreffende regiocompetitie voorafgaande aan de finale heeft plaatsgevonden,
moet de regio de deelnemers doorgeven aan de wedstrijdleider met een kopie van de opgave aan het sectiebestuur.
Elke regio geeft de eerste acht meisjes en eerste acht jongens door, plus de vier (2 meisjes en 2 jongens) reserves.
Aangezien de reserves worden geselecteerd op basis van hun PR, is het de verantwoording van elke afzonderlijke
regio om de juiste PR’s (afstand) te gebruiken voor de selectie.
3.6 Internationale clubwedstrijden
In de praktijk worden inschrijvingen voor internationale clubtoernooien rechtstreeks door de club bij de
wedstrijdorganisatie gedaan. Zolang het wedstrijden betreft die niet op dezelfde dag gehouden worden als nationale
wedstrijden of in Nederland gehouden internationale wedstrijden met open inschrijving in dezelfde categorie, heeft het
Sectiebestuur hier geen bezwaar tegen mits gelijktijdig een kopie van de inschrijving aan de secretaris van het
Sectiebestuur gezonden wordt.
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3.7 Masterswedstrijden
Voor de masterswedstrijd shorttrack geldt dat ook senioren geboren voor 1-7-80 mogen deelnemen, mits zij niet
deelnemen aan de Nationale Competitie. Het is mogelijk om voor Masterswedstrijden een daglicentie aan te vragen.
3.8 finale Star Class/Danubia Cup junioren
Indien er voldoende budget beschikbaar is zal, bij de finale van de Star Class/Danubia Cup junioren, de KNSB een
wedstrijdpak en jack verzorgen en de inschrijving regelen. Deze kleding zal tijdens de gehele wedstrijd gedragen
moeten worden.
3.9 Overzicht deelname en begeleiding wedstrijden
Clubrijders
Plaatsing
Inschrijving begeleiding kleding
Clubwedstrijd
Club
Club
Club
Gewest. Wedstrijd
Gewest
Club
Club
Regio-wedstrijd
Gewest/Club
Club
Club
KNSB-Cup
limiettijd
Club
Club
N.K.
sel. procedure
op uitnodiging
Club
O.N.K.
announcement
Club
Club
E.K./W.K./W.K. teams
sel. procedure
KNSB
KNSB
World Cup
sel. procedure
KNSB
KNSB
Olympische Spelen
NOC*NSF
NOC*NSF
NOC*NSF
ISU wedstrijden
announcement
KNSB
KNSB
Internationaal
announcement
club via K.N.S.B. club

Club
Club
Club
Club
Club
Club
KNSB
KNSB
NOC*NSF
KNSB
club

Nat. Trainings Selectie Plaatsing
Clubwedstrijd
Club
Gewest. Wedstrijd
Gewest
Regio-wedstrijd
Gewest/Club
KNSB-Cup
–
N.K.
–
E.K./W.K./W.K. teams
sel. procedure
World Cup
sel. procedure
Olympische Spelen
NOC*NSF
ISU wedstrijden
announcement
Internationaal
announcement

Club
Club
Club
KNSB
KNSB
KNSB
KNSB
NOC*NSF
KNSB
club

Inschrijving
begeleiding
kleding
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
uitnodiging
Club
KNSB
KNSB
KNSB
KNSB
NOC*NSF
NOC*NSF
KNSB
KNSB
club via K.N.S.B. club

3.10 Dispensatie leeftijdscategorieën
De K.N.S.B. kent de volgende indeling; als peildatum geldt de leeftijd die
op 1 juli van het betreffende schaatsseizoen is bereikt. (Nationaal wedstrijdreglement, artikel 8)
geboren
categorie
leeftijd
tussen
en
Pupil 3 (=E/F)*
8 jaar en jonger
na
30-6-06
Pupil 2 (=C/D)*
9 en 10 jaar
1-7-04
30-6-06
Pupil 1 (=A/B)*
11 en 12 jaar
1-7-02
30-6-04
Junior C (C1/C2)
13 en 14 jaar
1-7-00
30-6-02
Junior B (B1/B2)
15 en 16 jaar
1-7-98
30-6-00
Junior A (A1/A2)
17 en 18 jaar
1-7-96
30-6-98
Neo-senioren (N1-N4)
19 t/m 22 jaar
1-7-92
30-6-94
Senioren (S)
23 t/m 38 jaar
1-7-76
30-6-92
Masters (M)
39 jaar en ouder Voor
1-7-76



Internationaal wordt voor pupillen 1 ook de aanduiding Junior D gebruikt, voor pupillen 2 Junior E en voor
pupillen 3 Junior F.
Categorie N (Novice) is de aanduiding voor Pupillen A/B/C

4 Overig
4.1 Communicatie
Het Sectiebestuur Shorttrack informeert de GTC’s over alle wedstrijdorganisatorische en andere zaken. Indien nodig
zal het Sectiebestuur de verenigingen rechtstreeks informeren. De GTC’s geven de informatie door aan de
verenigingen in hun gewest. Daarnaast kunnen clubs en gewesten op informele wijze op de hoogte gehouden
worden van allerlei zaken door e-mailberichten.

Internet
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Actuele gegevens over shorttrack in Nederland, zoals de wedstrijdkalender en uitslagen, zijn te raadplegen op de
website van de K.N.S.B, sectie shorttrack: www.knsb.nl/actief/shorttrack. Ook zijn hier de wedstrijdkalender, records,
ranglijsten, KNSB-Cupstanden etc. te bekijken, en de volledige tekst van de wedstrijdreglementen. De Nationale
Shorttrack Database bevat uitgebreide gegevens over geleverde prestaties van alle rijders vanaf 1 september 2004.

5.

Nationale ranglijst

Algemeen
Het Sectiebestuur houdt voor de categorieën Dames en Heren een nationale ranglijst bij. Het doel hiervan is
tweeledig:



De nationale ranglijst kan aan iedere geïnteresseerde een goede indruk geven van de prestaties van de
Nederlandse shorttrack rijders in nationale wedstrijden, en van de veranderingen die hierin optreden.
De nationale ranglijst wordt bij alle nationale wedstrijden gebruikt als grondslag voor de indeling van de
heats voor de eerste afstand.

Samenstelling
In principe tellen alle nationale wedstrijden mee, en tevens de internationale clubwedstrijden die in Nederland
gehouden worden (Herfsttoernooi, Friesland Cup en ONK). De wedstrijden worden verdeeld in 4 categorieën:
I.
1.

Nederlands Kampioenschap (Senioren en Junioren-A)

2.

KNSB-Cup wedstrijden*

3.

Nederlands Kampioenschap (Junioren-B)

4.

Nationale selectiewedstrijden (trials)

5.
6.

Nederlands Kampioenschap (Junioren-C)
Herfsttoernooi (Junioren-A en –B)

7.

ONK Junioren (Junioren-B)

8.

Herfsttoernooi (Junioren-C en Masters)

9.

ONK Junioren (Junioren-C)

II.

III.

III.

IV.

Per categorie worden de volgende punten gegeven:
I.
50, 46, 42, 40, 38, ... , 4, 2 punten voor de beste 23 rijders.
II.
25, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 13, 12, 12, 11, 11, 10,
10, 9, 9, ... , 2, 2, 1, 1 punten voor de beste 36 rijders.
III.
25, 23, 21, 20, 19, ... , 2, 1 punten voor de beste 23 rijders.
IV.
13, 11, 10, 9, 8, ... , 2, 1 punten voor de beste 12 rijders.
V.
9, 7, 6, ... , 2, 1 punten voor de beste 8 rijders.
* Bij de KNSB-Cup wedstrijden worden de punten voor de Dames-ranglijst
toegekend voor de uitslag waarin alleen de Dames zijn opgenomen en voor de Heren-ranglijst waarin alleen de
Heren zijn opgenomen.
De wedstrijden van voorgaande seizoenen blijven meetellen, maar slechts
voor de helft van het in het voorafgaande seizoen toegekende aantal punten, dus de wedstrijden van 2011-2012 voor
de helft, die van 2010-2011 voor een kwart etc. Rijders die een heel seizoen geen punten scoren, worden bij het
begin van het seizoen uit de lijst verwijderd. Bij internationale clubwedstrijden worden de punten toegekend op basis
van een klassement van alleen de Nederlandse rijders.
Indien er in verschillende niveaugroepen wordt gereden, dan hebben de
rijders uit een hogere groep een betere klassering dan die in een lagere
groep, met uitzondering van de winnaar en de no. 2 van de lagere groep.
De winnaar van de lagere groep wordt een plaats hoger geklasseerd wordt
dan de op een na laatste (Nederlandse) rijder uit de hogere groep, en de
no. 2 van de lagere groep wordt een plaats hoger geklasseerd dan de laatste (Nederlandse) rijder uit de hogere
groep. De nationale ranglijst wordt opgemaakt door de beste vier resultaten op te tellen.
De actuele lijst is te raadplegen op de KNSB-website (Nationale Shorttrack Database).
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Bijlage A: KNSB Cup competitie
Wedstrijden in het kader van de nationale competitie worden gehouden overeenkomstig door het sectiebestuur op te
stellen richtlijnen. In het geval dit document niet voorziet in alle situaties is het sectiebestuur beslissingsbevoegd.
Kenmerken KNSB-Cup
De belangrijkste kenmerken van de KNSB-Cup:


Alle rijders van de categorie Junior C en ouder (uitgezonderd toegekende dispensaties, zie artikel 6.3)
kunnen aan de KNSB Cup deelnemen, mits een limiettijd is gereden.



Er worden geen rijders naar een hogere divisie gezet indien rijders van een hogere divisie zich afmelden,
nadat de divisie-indeling is gemaakt.



De indeling in divisies kan per wedstrijd verschillen naar gelang de te rijden afstand, de ontvangen
inschrijvingen en de behaalde progressie van de deelnemers.



iedere wedstrijd wordt in twee sessies verreden: eerst de laagste divisies en daarna de hoogste divisies.



Indien de NTS aanwezig is wordt de relay uitsluitend in de vorm van clubteams gereden. Een rijder die niet
wenst deel te nemen aan de aflossing wordt uit de uitslag van de desbetreffende KNSB Cup geschrapt.



Indien er dames zijn die zich bij de beste 18 rijden, krijgen deze alleen voor de relay de keuze te
“degraderen” naar een groep eronder, zodat zij niet de 5 km relay maar de 3 km relay rijden. Zoveel mannen
uit de groep eronder als nodig “ promoveren” dan naar de beste 18 om de 5 km te rijden



Er worden 2 soorten aflossingswedstrijden verreden: “club relay”
clubteams bestaande uit rijders uit de lagere divisies, en “mixed relay” voor rijders uit de hoogste divisies,
waarbij de rijders uitsluitend naar sterkte in teams worden ingedeeld met het doel zo gelijkwaardig mogelijke
teams in iedere rit te laten rijden. Er worden geen rijders naar een hogere divisie gezet, indien rijders van
een hogere divisie zich afmelden, nadat de divisie-indeling op de wedstrijddag bekend is gemaakt. Bij 2
KNSB Cups zullen de lagere divisies geen club relay rijden, maar ingedeeld worden door de wedstrijdleider.



Er wordt één algemeen individueel klassement Dames opgemaakt en één algemeen klassement Heren
waaruit echter ook deelklassementen per categorie afgeleid kunnen worden.



Er wordt een clubklassement opgemaakt op basis van individuele
prestaties en aflossingsprestaties.

Indeling in divisies
De indeling van de rijders in divisies wordt voor iedere wedstrijd door de
wedstrijdleider gemaakt op basis van een ranglijst van in de Benelux gereden tijden. Vanaf het begin van het seizoen
gelden alle tijden die gereden zijn vanaf 1 juli van voorgaand seizoen. Als de te rijden afstand 500 of 777 meter is,
worden de beste tijden op de 500 meter gebruikt, en als de te rijden afstand 1000 of 1500 meter is, worden de beste
tijden op de 1000 meter gebruikt. In bijzondere gevallen, als er geen representatieve beste tijd voor een rijder
beschikbaar is, wordt de rijder door de wedstrijdleider in een divisie ingedeeld op basis van overige beschikbare
gegevens m.b.t. het prestatieniveau van de rijder.

De wedstrijdleider stelt op basis van de inschrijvingen, de indeling van de
rijders in de divisies vast.

De individuele ritten worden in 2 sessies afgewerkt, waarbij de wedstrijd
van de lagere divisies eerst wordt verreden. Het aantal divisies per sessie
is gelijk, maar als het totaal aantal divisies oneven is, rijdt het grotere aantal in de eerste sessie, bv. 4 divisies in de
eerste sessie en 3 divisies in de tweede sessie.


In de KNSB Cup finale wordt een superfinale toegevoegd, waarin de beste 8 rijders van het klassement per
categorie strijden voor een klassering in het eindklassement.
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Limiettijden KNSB Cup
Om te bepalen of rijders en rijdsters aan KNSB-Cup wedstrijden mogen
deelnemen, moeten zij op de afstanden 500 of 1000 meter, of 777 meter
voor C- en D-junioren, een limiettijd rijden. De limiettijden voor het seizoen
zijn als volgt:

Heren Senioren
Heren Junior A
Jongens Junior B
Jongens Junior C
Jongens Junior D*

500 m
49.00
51.00
54.00
57.00
54.00

Dames senioren
Dames Junior A
Meisjes Junior B
Meisjes Junior C
Meisjes Junior D*

52.00
54.00
56.00
58.00
56.00

777 m

1.30.00
1.24.00

1000 m
1.42.00
1.46.00
1.52.00
1.58.00
1.52.00

1.34.00
1.26.00

1.48.00
1.52.00
1.56.00
2.00.00
1.56.00

Junioren D rijden enkel mee als zij dispensatie hebben aangevraagd bij het sectiebestuur en deze akkoord is
bevonden. Om in aanmerking te komen voor dispensatie dient de hierboven genoemde limiettijden gereden te
worden. Deze is dus scherper dan de limiettijd voor de Junioren C.
Een limiettijd hoeft slechts op één van de afstanden gereden te zijn in het
lopende seizoen of in het vorige seizoen, om in de KNSB-Cup te mogen
starten, m.u.v. de Junioren D. Zij moeten op zowel de 500m als op de 777m aan de limiettijd voldoen.
Helmnummers
Caps zijn tegen betaling van 15 euro verkrijgbaar voor aanvang van de wedstrijden bij de wedstrijdleider. De cap
wordt eigendom van de rijder. De hoofdscheidsrechter bepaalt of een cap nog bruikbaar is tijdens een wedstrijd.
Inschrijving en Afmelding
Inschrijvingsprocedure:
Voor senioren en junioren A is het inschrijfgeld € 75,- voor alle wedstrijden, voor Junioren B en C €50, -.
Middels de betaling verplicht de rijder zich om deel te nemen aan alle KNSB Cups. Voor Junioren B en C geldt de
verplichting om aan minimaal 50% van de wedstrijden mee te doen. Tot het NK kunnen rijders die aan de limiet
voldoen instromen. Na het NK dienen rijders het seizoen af te maken in de regio. In alle gevallen dient het volledige
seizoensbedrag betaald te worden.
Rijders dienen zich via http://inschrijven.knsb.nl/shorttrack te registreren als KNSB Cup deelnemer en aan de betaling
te voldoen. Deze link staat tevens op de wedstrijdkalender aangegeven onder de eerste KNSB Cup. Registratie is
mogelijk tot 10 dagen voor de eerste KNSB Cup wedstrijd.
Omdat dit systeem nog niet te koppelen is met de actuele uitslagen die op Shorttrack online te vinden zijn, zal de
vereniging ook de inschrijving per KNSB Cup nog moeten doen via Shorttrack online, zoals gebruikelijk. Er zal vanuit
de sectie worden gecontroleerd of rijders die worden ingeschreven aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.
Afmeldingsprocedure:
Wanneer een rijder bij een wedstrijd niet in staat is deel te nemen, dan wordt dat door de rijder, uiterlijk dinsdag voor
de wedstrijd, met redenen omkleed per mail bij de wedstrijdleider gemeld en bij de wedstrijdsecretaris van de club.
(De aangestelde wedstrijdleider voor de wedstrijd is te vinden op www.schaatsen.nl bij de wedstrijdinformatie)
Leden van de NTS en JO/OP worden centraal afgemeld door de selectiecommissie shorttrack bij de wedstrijdleider
en de wedstrijdsecretaris van de betreffende club.
Indien een rijder zich na dinsdag afmeldt of geheel niet verschijnt op de wedstrijd, kan dit alleen in geval van
calamiteiten. Indien, ter beoordeling van het sectiebestuur, dit niet het geval is volgt er een schorsing van de
eerstvolgende KNSB cup wedstrijd. De wedstrijdleider rapporteert op de dag van de wedstrijd aan het sectiebestuur
de afgemelde rijders en de redenen waarom die rijders zijn afgemeld.
De lijst met deelnemers aan alle KNSB-cup wedstrijden worden voorafgaande aan de eerste wedstrijd gepubliceerd
op schaatsen.nl en shorttrackonline.org.
Op deze wijze is het ook voor de rijders duidelijk of zij zijn opgegeven door het wedstrijdsecretariaat van hun
vereniging.
Rijders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en de tijdige afmelding, indien van toepassing.
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Kleding
Bij Nationale wedstrijden (inclusief het NK) zal er bij voorkeur gereden worden in clubpakken. In onderling overleg
tussen Gewest en club kan hierbij door het gewest van worden afgeweken en gereden worden in een gewestelijk
pak. Bij de relay afstand van het NK dienen alle rijders in clubpak te verschijnen.
Bij de Star Class (inclusief finale) geldt exact dezelfde bepaling voor individuele afstanden, de keuze voor welk pak
ligt bij het gewest. Met betrekking tot de relay afstand in de Star Class zal gekeken worden of er gereden kan worden
in een nationaal pak. Indien dit niet kan, is hier ook de keuze door het gewest te maken.
Aanmelden
Alle deelnemers moeten zich uiterlijk 30 minuten voor het begin van het inrijdtijdstip melden bij de wedstrijdleiding. Bij
het te laat aanwezig melden tijdens een landelijke KNSB-Cupwedstrijd volgt uitsluiting van die wedstrijd. Ten behoeve
van mensen die op tijd aanwezig zullen zijn, maar door omstandigheden niet 30 minuten voor begin van het inrijden
in de hal aanwezig zijn bestaat de mogelijkheid af te melden via de eigen coach. De coach kan de rijder dan
tenminste 30 minuten voor aanvang, met reden, van het inrijden bij de wedstrijdleider afmelden.
Aanwijzingen
Alle rijders en rijdsters zijn verplicht de aanwijzingen van de organisatie met betrekking tot prijsuitreikingen stipt en
onmiddellijk op te volgen teneinde de presentatie van de sport naar publiek en media te verhogen, zie ook bijlage A.
Afstanden en wedstrijdprogramma
In de KNSB-Cup wordt per wedstrijddag één individuele afstand gereden:
500, 1000 of 1500 meter. Op de 500 en 1000 meter bestaat het programma per
divisie uit 4 heats, 4 halve finales en 4 finales. Op de 1500 meter is het
programma: 4 heats, 4 halve finales en 3 finales.
Het sectiebestuur kan afwijken van onderstaande indeling door middel van een
voorafgaande schriftelijke instructie aan de wedstrijdleider(s).
* Bij de 500 meter worden heats en halve finales over 333 meter en
finales over 500 meter gereden.
* Bij de 1000 meter worden heats en halve finales over 777 meter en
finales over 1000 meter gereden.
* Bij de 1500 meter worden heats over 1000 meter (laagste divisie 777
meter) en finales over 1500 meter gereden.
De maximale aantallen rijders per rit zijn als volgt, tenzij het sectiebestuur voorafgaand aan de wedstrijd de
wedstrijdsecretaris anders heeft geïnstrueerd:
8 rijders per rit voor 1500 meter ritten,
6 rijders per rit voor 1000 meter en 777 meter ritten
5 rijders per rit voor 500 meter en 333 meter ritten.
Toegevoegde ritten
Indien er voldoende tijd is in het programma, kan er (na afloop van de finales) een extra rit gereden worden met
dezelfde afstand als de voorafgaande finales, waarvoor de volgende rijders zich classificeren vanuit de voorafgaande
finales:
Bij de 500 meter:
o
A-rit: de rijders van de voorafgaande A-finale (met uitzondering van de laatste geplaatste rijder) + nummer 1 van
de B-finale
o
B-rit: de laatst geplaatst rijder van de A-finale, de rijders van de voorafgaande B-finale (behalve nummer 1) +
nummers 1 van de C-finale
o
C-rit: de laatst geplaatst rijder van de B-finale, de rijders van de voorafgaande C-finale (behalve nummer 1) +
nummers 1 van de D-finale
o
D-rit: resterende rijders
Bij de 1000 meter:
o
A-rit: de rijders van de voorafgaande A-finale (met uitzondering van de laatste geplaatste rijder) + nummer 1 van
de B-finale
o
B-rit: de laatst geplaatst rijder van de A-finale, de rijders van de voorafgaande B-finale (behalve nummer 1) +
nummers 1 van de C-finale
o
C-rit: de laatst geplaatst rijder van de B-finale, de rijders van de voorafgaande C-finale (behalve nummer 1) +
nummers 1 van de D-finale
o
D-rit: resterende rijders
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Bij de 1500 meter:
o
A-rit: de rijders van de voorafgaande A-finale (met uitzondering van de laatste geplaatste rijder) + nummer 1 van
de B-finale
o
B-rit: de laatst geplaatst rijder van de A-finale, de rijders van de voorafgaande B-finale (behalve nummer 1) +
nummers 1 van de C-finale
o
C-rit: resterende rijders
Aan deze extra ritten worden geen extra punten toegekend voor het KNSB Cup klassement.
Ritindelingen
Tenzij anders aangegeven worden alle ritten bij nationale wedstrijden door
de wedstrijdleider ingedeeld overeenkomstig de internationale reglementen. Voor de indeling van de heats van de
KNSB-Cup wedstrijden zal echter de ranglijst die gebruikt wordt voor de verdeling van de rijders in divisies van
toepassing zijn.
Klassementen
Individueel klassement
Iedere deelnemer krijgt punten volgens de tabel, te beginnen
met de rijders uit divisie A, daarna de rijders uit divisie B, etc.
Voor het klassement worden de punten van alle KNSB-Cup wedstrijden en
de finalewedstrijd bij elkaar geteld waarbij het slechtste resultaat van een
KNSB-Cup wedstrijd die vóór de finalewedstrijd worden gereden, vervalt. De finalewedstrijd telt dus altijd mee voor
het klassement. Bij gelijke eindstand is de uitslag van de finalewedstrijd doorslaggevend.
Als een KNSB-Cup wedstrijd in combinatie met een selectiewedstrijd (trials) wordt gehouden, dan worden de rijders
die na een time-trial toegelaten worden tot de eigenlijke selectiewedstrijd als divisie A beschouwd voor het KNSB-Cup
klassement. Zij krijgen de punten volgens de einduitslag van die selectiewedstrijd. De overige rijders, die de KNSBCup wedstrijd rijden, nemen daarin deel als divisie B, C etc. en krijgen overeenkomstig punten.
Er is een gescheiden klassement voor Dames en voor Heren.
Clubklassement
Voor het clubklassement tellen de vier beste individuele resultaten mee.
Van de club relay tellen de punten van de twee beste teams mee. In de mixed relay krijgen alle teamleden van het
zelfde team het zelfde aantal punten toegekend voor hun club. De beste vier resultaten tellen mee voor het
clubklassement.
Samenvattend: het clubklassement bestaat per wedstrijd uit maximaal 10
resultaten: 4 x individueel, 4 x mixed relay, en 2 x club relay. Alle wedstrijden van de KNSB-Cup tellen mee voor het
eindklassement. Bij gelijke eindstand is de uitslag van de finalewedstrijd doorslaggevend.
Aantal deelnemers in divisies KNSB-Cup
Het aantal rijders per divisie is als volgt:
500 meter:
1000 meter:
1500 meter:

20 rijders
24 rijders
24 rijders

Wanneer het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft kan de wedstrijdleider in overleg met de scheidrechter en
het sectiebestuur van bovengenoemde aantallen afwijken

2015-2016

11

Versie 9 oktober 2015

Competitiepunten KNSB-Cup
rang

indiv.
klass.

mixed
relay

club
relay

rang

indiv.
klass.

rang

indiv.
klass.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1000
970
941
913
886
859
833
808
784
760
737
715
694
673
653
633
614
596
578
561
544
528
512
497
482
468
454
440
427
414
402
390
378
367
356
345
335
325
315
306

500
443
392
347
307
272
241
214
189
168
149
132
117
103
91
81
72
64
56
50

750
665
588
521
461
408
362
320
284
251
223
197
175
155
137
122
107
95
84
75
66
59
53
47

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

297
288
279
271
263
255
247
240
233
226
219
212
206
200
194
188
182
177
172
167
162
157
152
147
143
139
135
131
127
123
119
115
112
109
106
103
100
97
94
91

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

88
85
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29

De individuele punten zijn zo gekozen dat iedere volgende rijder 3% minder
krijgt. Bij meer dan 120 deelnemers krijgt iedere volgende rijder steeds een punt
minder.
Mixed relay: alle rijders in het team krijgen de genoemde aantallen punten voor
het clubklassement (maximaal 4 per club).
Clubrelay: punten per team voor het clubklassement.
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Bijlage B: Adressen
Sectiebestuur Shorttrack
René van Diessen
VoorzitterSBST@knsb.nl
Annemarie Gijsberts
SecretarisSBST@knsb.nl
Tonny Dijck
Kerkebosdreef 55
5109 TP ’s Gravenmoer
0162-323400 / 06-50832496
PlanningControlSBST@knsb.nl
Kees Nowee
Flothuisstraat 9
2692 CM ’s Gravenzande
0174-416136/ 06-51765086
BudgetbewakerSBST@knsb.nl
Freek van der Wart
Te bereiken via:
088-4892000/s.vrakking@knsb.nl
Bondsbureau K.N.S.B.
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
Sandra Vrakking/ Wilf O’Reilly
Postbus 11084
3505 BB Utrecht
Mississippidreef 153
3565 CE Utrecht
Telefoon: 088-4892000
Fax: 088-4892099
Email: s.vrakking@knsb.nl

Gewestelijke Technische Commissies
GTC Zuid-Holland
Voorzitter
J. Smit

GTC Noord-Holland/ Utrecht
Voorzitter
N. van Doorn

Willem Wilminkstraat 7
2652 GP Berkel en Rodenrijs

Barmsijs 12
3435 BN Nieuwegein

tel. 030-6041940
nicovandoorn@online.nl

N. van der Zwan
(coordinator)
Budgetbewaker
Th. de Jong
GTC Groningen
Voorzitter
Hanny Brand

GTC Gelderland
Voorzitter
H. Timmerman

2015-2016

tel. 06-16970305
bestuur@shorttrackzuidholland.nl

tel. 06-53336051
n.vanderzwan@gmail.com

Schildersloot 19
1721 HP Broek op Langedijk

tel. 06-22546137
theo_1957@quicknet.nl

De Esdoorn 17
9781 VE Bedum

tel. 06--51819982
hanny.brand@kpnmail.nl

Marga Klompélaan 26
6532 SC Nijmegen

tel. 06-53371015
timmerman.hans@planet.nl
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GTC Noord-Brabant /Limburg /Zeeland
Voorzitter
Mw. A. Gijsberts
Heezestraat 1
5045 HK Tilburg
Budgetbewaker/secretaris
W. Bosma

GTC Friesland
Voorzitter
J. van Berkum

Secretaris
A. Roes

Penningmeester
J. Wijnja
Budgetbewaker
J. Jansen

tel. 06-53800089
annemariegijsberts@gmail.com

Oberon 34
5221 LV Engelen

tel . 06-37567609
willem@bosmafamily.nl

Swanneblomstrjitte 26
9051 GA Stiens

De Draai 33
9061 DH Gytsjerk

tel. 06-27525781
j.van.berkum@kpnplanet.nl

tel. 06-20395144
alfred.roes@kpn.com

Trijega 57
8517 JA Scharsterbrug
Legedyk 68
9088 AC Wirdum

tel. 0513-432140
wijnjajg@hetnet.nl
tel. 058-2552834
ld68mail@gmail.com

GTC Overijssel
Voorzitter
vacant
Secretaris
Mw I.Roetenberg

P.H. ter Meulenplantsoen 18
7524 CA Enschede

tel. 053-4357611
i.roetenberg@home.nl

Shorttrack verenigingen
ST Groningen (www.stgroningen.nl)
Mw. M. Antonissen
Bleekveld 64
(voorzitter)
9711 XW Groningen

tel. 050-3143863
marjoantonissen@home.nl

Mw. A. Jager
(secretariaat)

tel. 06-26910720
annemieke_19672@live.nl

Steenhouwerskade 35
9718 DC Groningen

Trias Shorttrack, Leeuwarden (www.triasshorttrack.nl)
G. Bloemhof
G. van Swietenstraat 12
(voorzitter)
9079 LW St Jacobiparochie
K. Bergsma
(secretaris)

Stranljip 40
9035 DK Dronrijp

tel. 06-53838449
geertcarla@ziggo.nl
tel. 0517-233464
info@triasshorttrack.nl

P. van der Meer
(wedstrijdsecretaris)

hpvandermeer@online.nl

Shorttrack Club Thialf, Heerenveen (www.shorttrackthialf.nl)
I. Soet
Essenhaag 2
(voorzitter)
Heerenveen

tel. 0513-682186
i.soet@chello.nl

A.B. Brijder
(secretaris)

Dopheide 41
8445 SK Heerenveen

Tel. 06-29212962
bartbrijder@home.nl

T. Castelein
(penningmeester)

Heidemeer 36
8445 SB Heerenveen

tel. 06-29070459
tcastelein@outlook.com

Shorttrackteam GO, Lonneker (www.shorttrackgo.nl)
Vacant
(voorzitter)
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Mw. M. Hogeveen
(secretariaat)

Schietbaanweg 1
7521 CX Enschede

tel.053-4315558
Peterhogeveen@home.nl

P. Aagten
(penningmeester)

Buizerdstraat 2
7574 BR Oldenzaal

tel. 0541-523347
pjaagten@gmail.com

Amsterdamse Schaats Club Jaap Eden (www.ascjaapeden.nl)
P. Broekhuizen
Hans Lodeizenstraat 44
(secretaris)
1321 SG Almere
info@ascjaapeden.nl
Shorttrack Alkmaar (www.shorttrackalkmaar.nl)
J. Wiersma
Nicolaas Beetskade 4
(voorzitter/wedstrijdsecretaris)
1817 EA Alkmaar

tel. 036-5467351
fax. 036-5467352

tel. 072-5117409
wedstrijd@shorttrackalkmaar.nl

Th. de Jong
(penningmeester)

Schildersloot 19
1721 HP Broek op Langedijk

tel. 06-22546137
theo_1957@quicknet.nl

R. Loffeld
(secretaris)

Veldspaat 28
1707 EL Heerhugowaard

tel. 06-53968907
ronaldloffeld@hotmail.com

Mw. F. Pel
(wedstrijdsecretaris)

Akker 25
1841 GS Stompetoren

Schaats Vereniging Utrecht (www.sv-utrecht.nl)
Han Brouwer
Herman Modedstraat 35
(voorzitter )
3553 VK UTRECHT

tel. 06-23953226
wedstrijd@shorttrackalkmaar.nl

tel. 06-18756987
Voorzitter-shorttrack@svutrecht.nl

mw. S. Koot
(secretaris)

tel. 06-36065859
shorttrack@sv-utrecht.nl

dhr. W. Lancee
(wedstrijdsecretaris)

tel. 06-31562306
shorttrack-wedstrijd@sv-utrecht.nl

SSVA (Samenwerkende Schaatsverenigingen) Regio Amersfoort (SV Zeist, SV Woudenberg, SV Eemland, SV
Nijkerk, IJsclub Amersfoort)
F. Hulshof
tel. 06-24867373
info@ssveemland.nl
Indoor Hardrij Club Leiden (www.ihcl.nl)
S. Deltrap
Rottermontstraat 25
tel. 06-44780532
(Voorzitter)
2562 NE Den Haag
voorzitter@ihcl.nl
Hardrij Vereniging den Haag / Westland (www.hvhw.nl)
M. Rog
Korte Houtstraat 12b
(Voorzitter)
2511 CD Den Haag

tel. 06-51585720
sc@hvhw.nl

A. van Lobenstein
(Wedstrijdsecretaris)

tel. 06-39759010
sc@hvhw.nl

Werkzijde 12
2543 CA Den Haag

Delftse Kunst IJsbaan Vereniging (www.dkijv.nl)
M. van Zuijlen
Lindelaan 13
(Secretaris)
2282 EL Rijswijk

tel. 06-13130000
shorttrack@dijkv.nl

Dhr. A. Radt
(coördinator)

tel. 06-10203636
shorttrack@dkijv.nl

IJs Vereniging Zoetermeer (www.ijvz.nl)
Mw. D. Vloemans
Cypresgroen 37
(wedstrijdsecretaris)
2718 EK Zoetermeer

tel. 079-3600067
shorttrack@yvz.nl

H. van Belle
(coördinator)

co-shorttrack@yvz.nl

IJssportvereniging Albasserwaard, Dordrecht (www.ijssportverenigingalblasserwaard.nl)
R. de Groot
Pijl 64
tel. 078-6181545
(voorzitter)
3328 KK Dordrecht
ija.shorttrack@upcmail.nl
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P. Winkel
(wedstrijdsecretaris)

Landheer 24
3171 DD Poortugal

tel. 06-2808 3323
paul.winkel@hetnet.nl

Nijmeegse Schaatsvereniging (www.nijmeegseschaatsvereniging.nl)
T. Wegman
Huissteden 11.10
6605 HD Wijchen
Arnhemse IJsvereniging Thialf (www.aijcthialf.nl)
P. Nelis
(penningmeester)

tel. 026-3516263

Shorttrack Brabant (www.shorttrackbrabant.nl)
M. Velzeboer
Bikolaan 36
(voorzitter)
4105 GH Culemborg
Mw. W. Strik
(secretaris)

tel. 06-51938165
velzeboer@orffa.net

Ouwesteijn 34
5258 PH Berlicum

tel. 06-12087288
secretaris@shorttrackbrabant.nl

Shorttrack Haarlem (www.shorttrackhaarlem.nl)
Mw. N. Kersten-Pampiglione
(secretaris)

tel. 06-55987276
wedstrijden@shorttrackhaarlem.nl

H. Ouwehand
(algemeen coördinator)

STC Willy vd Berk
J. van der Loo
(secretaris)

tel. 06-43004485
shorttrackhaarlem@gmail.com

Mommersteeg 54
5254 VM

tel. 073-8508138
secretariaat@willyvdberk.nl

Schaatsvereniging Lansingerland (SVL)
N. de Jong
(wedstrijdsecretaris)

2015-2016

tel. 024-6420979
wegmannen@hetnet.nl

nicola.dejong@schaatsvereniginglansingerland.nl
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