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III. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR SHORTTRACK

A. BANEN
Artikel 280
Baan
1. a.

Voor ISU-evenementen, Olympische Winterspelen en Jeugd Olympische Winterspelen moet de baan een ovale baan te zijn met een lengte van 111,12 meter in een
overdekte, afgesloten en verwarmde ijsbaan met minimum afmetingen van 60 bij 30
meter (zie tekening in de Technische Regels).

b.

De breedte van het rechte eind mag niet minder zijn dan zeven (7) meter.

c.

De afstand tussen het uiterste punt van de bocht en de boarding mag niet minder
zijn dan vier (4) meter.

d.

Bochten en keerpunten moeten symmetrisch gemaakt worden, er moet een symmetrische bocht zijn van het einde van het ene rechte stuk naar het punt waar het
volgende rechte stuk begint.
Naast de standaardbaan worden er vier (4) andere banen uitgelegd welke één en
twee meter in beide richtingen verschoven worden ten opzichte van de standaardbaan om goede ijscondities te behouden. Voor alle banen wordt één (1) finishlijn
gebruikt. Voor de startlijnen zie de tekening in de Technische Regels.

e.

f.
2. a.

In halve finales en finales over 500 meter mogen alleen de drie (3) middelste banen
gebruikt worden die op de tekening zijn aangegeven.
De startlijnen en finishlijn moeten worden aangegeven door strepen (gekleurd)
haaks op het rechte eind en ten hoogste 2 centimeter breed.

b.

Startlijnen worden getrokken vanaf de boarding en moeten een lengte hebben gelijk
aan de werkelijke breedte van het rechte eind. De finishlijn wordt getrokken vanaf de
boarding en heeft een lengte gelijk aan de werkelijke breedte van het rechte eind
plus 1.50 meter.

c.

Alleen voor 500 en 1000 meter: beginnend op 50 centimeter vanaf de binnenzijde
van de baan moeten stippen, met diameter 2 centimeter, vijf (5) startposities op elke
1.30 meter van de startlijn markeren om de startposities aan te geven.

d.

Als het oppervlak aan de binnenzijde van de wedstrijdbaan een andere kleur heeft
dan het oppervlak van de wedstrijdbaan om esthetische redenen, dan moet het oppervlak aan de binnenzijde symmetrisch zijn ten opzichte van de wedstrijdbaan en
moet precies beginnen bij het eind van de finishlijn, zie de tekening in de Technische
Regels.

3. Voor internationale wedstrijden op ijsbanen minder dan 30 meter breed mag een wedstrijdbaan worden gebruikt zoals vermeld op de tekening in de betreffende aankondiging.
Baanmarkering
4. Om de baan te markeren dienen blokken van een door de ISU Technische Commissie
Shorttrack goedgekeurd ontwerp gebruikt te worden en in de bochten moeten zeven (7)
blokken gebruikt worden.
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Baanbeveiliging
5. a.

b.

Beveiliging moet worden aangebracht die de boarding bedekt. Alle maatregelen
moeten genomen worden om de veiligheid van de schaatsers te verbeteren. Kussens moeten bekleed zijn met een waterbestendig, niet noodzakelijk snijbestendig
materiaal. De kussens moeten aan de boarding en aan elkaar bevestigd worden,
met hun gewicht op het ijs. Zie de betreffende Communication voor minimum specificaties. Een technische omschrijving van materiaaleigenschappen en tekeningen
van de constructie van de kussens moeten ingeleverd worden met de eerste aanvraag.
Voor de Olympische Winterspelen moet de baanbeveiliging beweegbaar van aard
zijn, zonder vaste boarding achter de kussens, zodat de rijders volledig in de kussens opgenomen worden bij een botsing.

Faciliteiten bij de baan
6. a.

Voor ISU-evenementen en Olympische Winterspelen moet elektronische apparatuur
gebruikt worden waarmee een afbeelding van de finish en de tijden van de deelnemers gemaakt kan worden. Tijden moeten in duizendsten van een seconde worden
opgenomen. Deze resultaten worden beschouwd als de officiële uitslag.

b.

Voor ISU-evenementen, Olympische Winterspelen (OWG) en Winter Jeugd Olympische Spelen (YOG) moet een Instant Video Replay System (IVR) en een Race
Reporting System (RRS) gebruikt worden, goedgekeurd door ISU.

c.

Voor internationale wedstrijden mag een handmatige procedure, zoals beschreven in
artikel 290, leden 13 en 14, gebruikt worden, als bovenstaande apparatuur niet beschikbaar is.

d.

Voor ISU-evenementen en Olympische Winterspelen mag slechts door de Technische Commissie goedgekeurde computer programmatuur gebruikt worden om de
uitslagen van de ritten vast te leggen, om de ritten van de volgende ronde samen te
stellen en de einduitslag en het protocol van de wedstrijd te maken.
Voor internationale wedstrijden mag de procedure zoals beschreven in artikel 296
ook handmatig uitgevoerd worden.

e.
f.

Alle technische apparatuur dient zich te bevinden op plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn.

B. WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
Artikel 281
Afstanden en programma
1. a.
b.

De afstanden zijn 500, 1000, 1500 en 3000 meter individueel en 3000 meter aflossing voor dames en 5000 meter aflossing voor heren.
Op de afstanden 500, 1000 en 1500 meter zijn er twee (2) finales, A en B. De kwalificatie voor de finales gebeurt door middel van kwalificatieronden volgens artikel 295,
lid 2. Op de 3000 meter is er één (1) finale die als superfinale gereden wordt.
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c.
d.
e.

Op de aflossingsafstanden zijn er twee (2) finales, A en B. De kwalificatie voor de
finales gebeurt door middel van kwalificatieronden volgens artikel 295, lid 2.
Gebaseerd op het aantal ingeschreven deelnemers bevestigt de wedstrijdleider de
kwalificatieprocedure volgens de instructies van de Technische Commissie..
De wereldkampioenschappen worden gehouden over drie (3) dagen.

f.

De volgorde waarin de finales en de betreffende kwartfinales en halve finales gereden worden is 1500, 500, 1000 en 3000 meter.

g.

De finales van de aflossingswedstrijden worden gehouden na afloop van de individuele wedstrijden. De kwalificatieronden van de aflossingswedstrijden mogen op alle
dagen van de kampioenschappen worden gehouden mits zij gehouden worden na
afloop van de individuele wedstrijden op die dag.

h.

Rijders die zich niet hebben gekwalificeerd voor de halve finales 1500 meter en/of de
kwartfinales 500 en/of 1000 meter kwalificeren zich voor de Ranking Finales. Rijders
mogen afzien van hun recht om in de Ranking Finales te starten, maar moeten dit uiterlijk 30 minuten na de finish van de laatste rit op de dag vóór hun Ranking Finales
bekendmaken. In dat geval worden de rijders geklasseerd na degenen die hebben
deelgenomen aan de Ranking Finales. Rijders die hun terugtrekking van de Ranking
Finales niet hebben bekendgemaakt en die niet voldoen aan de vereisten van artikel
298 lid 1, zijn teruggetrokken uit de wedstrijd,
Artikel 295 lid 6 is van toepassing op de uitslagen van de Ranking Finales om het afstandsklassement te bepalen.
Voor wereldkampioenschappen is het programma:
Eerste dag:
Heats
1500 m dames/heren
Preliminaries
500 m dames/heren
Heats
500 m dames/heren

i.

Preliminaries
Heats

1000 m dames/heren
1000 m dames/heren

Tweede dag:

Ranking Finales
Ranking Finales

1500 m dames/heren
500 m dames/heren

Tweede dag Hoofdprogramma

Halve Finales
Finales B, A

1500 m dames/heren
1500 m dames/heren

Kwartfinales
Halve Finales

500 m dames/heren
500 m dames/heren

Finales B, A
Halve finales

500 m dames/heren
3000 m aflossing dames

Halve finales

5000 m aflossing heren

Derde dag:

Ranking Finales

1000 m dames/heren

Derde dag Hoofdprogramma:

Kwartfinales

1000 m dames/heren
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Halve Finales

1000 m dames/heren

Finales B, A
Superfinales
Finale A
Finale A

1000 m dames/heren
3000 m dames/heren
3000 m aflossing dames
5000 m aflossing heren

Finale B
Finale B

3000 m aflossing dames
5000 m aflossing heren

j.

Het programma kan gewijzigd worden afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De
volgorde van de Finales (A/B) kan aangepast worden afhankelijk van plaatselijke
omstandigheden, en moet bevestigd worden door de ISU Vertegenwoordiger.

k.

De aanvangstijden op elke dag mogen door het organisatiecomité worden vastgesteld. Het programma op de tweede en derde dag is in twee delen verdeeld. De
ronden van het hoofdprogramma moeten in één sessie gereden worden en niet afzonderlijk. Als een sessie begint wordt deze zonder enige onderbreking, anders dan
om het ijs te verzorgen of de rijders de rusttijd te geven overeenkomstig artikel 295,
lid 2, afgewerkt.

Inschrijvingen
2. a.

b.

Elk ISU-lid heeft het recht tenminste één (1) deelnemer in te schrijven in elke categorie. Indien een ISU-lid één rijder had bij de beste 32 deelnemers in het
eindklassement in het hetzelfde voorafgaande kampioenschap, dan mag dat ISU-lid
twee (2) deelnemers inschrijven in de betreffende categorie.
Indien een ISU-lid meer dan één rijder had bij de beste 16 deelnemers in het eindklassement in het hetzelfde voorafgaande kampioenschap, waarvan één of
meerdere finalepunten hebben gescoord, dan mag dat ISU-lid 3 deelnemers inschrijven in de betreffende categorie.
Als het organiserende ISU-lid zich niet met drie (3) rijders gekwalificeerd heeft, dan
mag het organiserende ISU-lid er voor kiezen om drie (3) rijders in te schrijven, en
dan het oorspronkelijke aantal gekwalificeerde rijders als het maximum aantal rijders
te hebben voor de kwalificatie voor het zelfde volgende kampioenschap
Voor alle rijders zijn minimum kwalificatietijden vereist voor de inschrijving in dit ISU
Kampioenschap. De vereiste kwalificatietijden, de kwalificatieperiode, de categorie
van wedstrijden en andere voorwaarden waaronder de tijden behaald moeten zijn,
worden vastgesteld door de Technische Commissie Short Track en worden aangekondigd in een ISU Communication.
ISU-leden die deelnemers inschrijven moeten bewijsmateriaal indienen zoals gevraagd in deze ISU Communication voor de kwalificatietijden die iedere deelnemer
heeft behaald. Dit bewijsmateriaal moet tenminste twee (2) weken voor de wedstrijd
opgestuurd worden aan het ISU secretariaat. De vertegenwoordiger van de Technische Commissie beslist of er voldaan is aan de kwalificatiecriteria en of de
inschrijving kan worden geaccepteerd.
Ieder ISU-lid mag namen van reserves inschrijven overeenkomend met het aantal
gewone inschrijvingen.
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c.

ISU-leden die zich met een team bij de beste acht (8) aflossingsteams van het wereldbekerklassement aflossing dames/heren (zie artikel 286, lid 8) gekwalificeerd
hebben, mogen een team in de betreffende categorie inschrijven voor de aflossingswedstrijden. Als het gastland niet bij de beste 8 teams geklasseerd is, dan
vervangen zij de betreffende laagst geklasseerde teams.
ISU-leden die een aflossingsteam inschrijven mogen slechts maximaal 5 rijders inschrijven waarin alle rijders voor beide wedstrijden: individueel en aflossing, zijn
inbegrepen.

d.

Als een rijder wegens ziekte niet in staat is om op de eerste dag van de Wereldkampioenschappen te starten nadat de namen officieel aan de wedstrijdleider zijn
gepresenteerd volgens artikel 295, lid 4f, mag deze deelnemer worden vervangen
door een andere ingeschreven rijder van het betreffende ISU-lid. De wedstrijdleider
mag de opmaak van de ritten veranderen volgens de plaatsingsprocedure, artikel
296.

e.

Indien een deelnemer zich terugtrekt nadat de namen officieel aan de wedstrijdleider
zijn gepresenteerd volgens artikel 295, lid 4f, mag deze deelnemer niet meer toegelaten worden tot het individuele deel van de kampioenschappen.

Lotings- en plaatsingsprocedure
3. Zie artikel 296.
Wedstrijdbepalingen
4. a.

b.
c.

Alleen de acht rijders met de hoogste puntentotalen en degenen met gelijke puntentotalen op de achtste (8e) plaats, gebaseerd op de finalepunten na de voorafgaande
finales, mogen deelnemen aan de superfinale over 3000 meter.
Het eindklassement wordt opgemaakt volgens artikel 295, lid 9.
Voor iedere afstand wordt een klassement opgemaakt volgens artikel 295, lid 6 en 7.

Winnaar(s)
5. a.

De algemeen winnaar is de rijder die de hoogste klassering volgens artikel 295, lid 9,
heeft behaald aan het einde van de kampioenschappen.

b.

Het winnende team van de wereldkampioenschappen shorttrack voor het onderdeel
aflossing is het team dat als winnaar van de A-finale wordt aangewezen. De als
tweede (2e) en derde (3e) geplaatste teams van de kampioenschappen zijn de teams
die overeenkomstig zijn gefinisht in de A-finale. Medailles worden aan deze teams
uitgereikt volgens artikel 134 lid 3.

c.

De winnaar van de wereldkampioenschappen shorttrack 500/1000/1500 meter is de
rijder die als winnaar van de A-finale van de betreffende afstand wordt aangewezen.
De als tweede (2e) en derde (3e) geplaatste rijders van de kampioenschappen zijn de
rijders die overeenkomstig zijn gefinisht in de A-finale. Medailles worden aan deze
rijders uitgereikt volgens artikel 134 lid 3.
Voor titels zie artikel 133.

d.
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Artikel 282
gereserveerd

C. WERELDKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN
Artikel 283
Afstanden en programma
1. a.

De afstanden zijn 500, 1000 en 1500 (tweemaal) meter individueel. Aflossingswedstrijden over 3000 meter. Ieder aflossingsteam bestaat uit vier (4) rijders per ISU-lid.

b.

Op de afstanden 500, 1000 en 1500 meter zijn er twee (2) finales, A en B. De kwalificatie voor de finales gebeurt door middel van kwalificatieronden volgens artikel 295,
lid 2. Op de tweede 1500 meter is er één (1) finale die als superfinale gereden.

c.

Op de aflossingsafstanden zijn er twee (2) finales, A en B. De kwalificatie voor de
finales gebeurt door middel van kwalificatieronden volgens artikel 295, lid 2.

d.

Gebaseerd op het aantal ingeschreven deelnemers bevestigt de wedstrijdleider de
kwalificatieprocedure volgens de instructies van de Technische Commissie.

e.

De volgorde waarin de finales en de betreffende kwartfinales en halve finales gereden worden is 1500, 500, 1000 en 3000 meter.

f.

Rijders die zich niet hebben gekwalificeerd voor de halve finales 1500 meter en/of de
kwartfinales 500 en/of 1000 meter kwalificeren zich voor de Ranking Finales. Rijders
mogen afzien van hun recht om in de Ranking Finales te starten, maar moeten dit uiterlijk 30 minuten na de finish van de laatste rit op de dag vóór hun Ranking Finales
bekendmaken. In dat geval worden de rijders geklasseerd na degenen die hebben
deelgenomen aan de Ranking Finales. Rijders die hun terugtrekking van de Ranking
Finales niet hebben bekendgemaakt en die niet voldoen aan de vereisten van Artikel
298 lid 1, zijn teruggetrokken uit de wedstrijd,
Artikel 295 lid 6 is van toepassing op de uitslagen van de Ranking Finales om het afstandsklassement te bepalen.

g.

De kampioenschappen worden gehouden over drie (3) dagen met het volgende programma:
Eerste dag:

Tweede dag:

Heats
Preliminaries
Heats

1500 m dames/heren
500 m dames/heren
500 m dames/heren

Preliminaries
Heats

1000 m dames/heren
1000 m dames/heren

Heats

3000 m aflossing dames/heren

Ranking Finales
Ranking Finales

1500 m dames/heren
500 m dames/heren
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Tweede dag Hoofdprogramma

Halve Finales

1500 m dames/heren

Finales B, A
Kwartfinales
Halve Finales
Finales B, A

1500 m dames/heren
500 m dames/heren
500 m dames/heren
500 m dames/heren

Halve finales

3000 m aflossing dames/heren

Derde dag:

Ranking Finales

1000 m dames/heren

Derde dag Hoofdprogramma:

Kwartfinales

1000 m dames/heren

Halve Finales

1000 m dames/heren

Finales B, A
Superfinales

1000 m dames/heren
3000 m dames/heren

Finale A
Finale A

3000 m aflossing dames
3000 m aflossing heren

Finale B
Finale B

3000 m aflossing dames
3000 m aflossing heren

h.

Het programma kan gewijzigd worden afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De
volgorde van de finales (A/B) kan aangepast worden afhankelijk van plaatselijke omstandigheden, en moet bevestigd worden door de ISU Vertegenwoordiger.

i.

De aanvangstijden op elke dag mogen door het organisatiecomité worden vastgesteld. Het programma op de tweede en derde dag is in twee delen verdeeld. De
ronden van het Hoofdprogramma moeten in één sessie gereden worden en niet afzonderlijk. Als een sessie begint wordt deze zonder enige onderbreking, anders dan
om het ijs te verzorgen of de rijders de rusttijd te geven volgens artikel 295, lid 2, afgewerkt

Inschrijvingen
2. a.

Elk ISU-lid heeft het recht drie (3) deelnemers in te schrijven in elke categorie. ISUleden die een aflossingsteam inschrijven, mogen vier (4) deelnemers in de betreffende categorie inschrijven.
Minimum kwalificatietijden zijn vereist voor de inschrijving in dit ISU Kampioenschap.
De vereiste kwalificatietijden, de kwalificatieperiode, de categorie van wedstrijden en
andere voorwaarden waaronder de tijden behaald moeten zijn, worden vastgesteld
door de Technische Commissie Short Track en worden aangekondigd in een ISU
Communication,
ISU-leden die deelnemers inschrijven moeten bewijsmateriaal indienen zoals gevraagd in deze ISU Communication voor de kwalificatietijden die iedere deelnemer
heeft behaald. Dit bewijsmateriaal moet tenminste twee (2) weken voor de wedstrijd
opgestuurd worden aan het ISU secretariaat. De vertegenwoordiger van de Technische Commissie beslist of er voldaan is aan de kwalificatiecriteria en of de
inschrijving kan worden geaccepteerd.
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b.

ISU-leden mogen de namen van reserves inschrijven overeenkomend met het aantal
gewone inschrijvingen.

c.

ISU-leden die een aflossingsteam inschrijven mogen slechts maximaal vier (4) rijders inschrijven waarin alle rijders voor beide wedstrijden: individueel en aflossing,
zijn inbegrepen.

d.

Als een rijder wegens ziekte niet in staat is om op de eerste dag te starten nadat de
namen officieel aan de wedstrijdleider zijn gepresenteerd volgens artikel 295, lid 4f,
mag deze deelnemer worden vervangen door een andere ingeschreven rijder van
het betreffende lid. De wedstrijdleider mag de opmaak van de ritten veranderen volgens de plaatsingsprocedure, artikel 296.

e.

Indien een deelnemer zich terugtrekt nadat de namen officieel aan de wedstrijdleider
zijn gepresenteerd volgens artikel 295, lid 4f, mag deze deelnemer niet meer toegelaten worden tot het individuele deel van de kampioenschappen.

Lotings- en plaatsingsprocedure
3. Zie artikel 296.
Voor rijders zonder klassering op de wereldranglijst wordt de beste seizoentijd op de afstanden gebruikt om een rangvolgorde te bepalen voor de samenstelling van de ritten
van de eerste ronde van de betreffende afstand. Deze tijden moeten bij de definitieve inschrijving worden opgegeven. Zie de betreffende ISU Communication voor verdere
details.
Wedstrijdbepalingen
4. a.

b.
c.

Alleen de zes rijders met de hoogste puntentotalen en degenen met gelijke puntentotalen op de zesde (6e) plaats, gebaseerd op de finalepunten gescoord in de voorafgaande finales, mogen deelnemen aan de superfinale over 1500 meter op de derde
dag.
Het eindklassement wordt opgemaakt volgens artikel 295, lid 9.
Voor iedere afstand wordt een klassement opgemaakt volgens artikel 295, lid 6 en 7.

Winnaar
5. a.
b.

c.

De winnaar is de rijder die de hoogste klassering volgens artikel 295, lid 9, heeft behaald aan het einde van het kampioenschap.
Het winnende team van de wereldkampioenschappen shorttrack voor Junioren voor
het onderdeel aflossing is het team dat als winnaar van de A-finale wordt aangewezen. De als tweede (2e) en derde (3e) geplaatste teams van de kampioenschappen
zijn de teams die overeenkomstig zijn gefinisht in de A-finale. Medailles worden aan
deze teams uitgereikt volgens artikel 134 lid 3.
Voor titels zie artikel 133.
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D. OLYMPISCHE WINTERSPELEN
Artikel 284
Afstanden bij Olympische Winterspelen
1. Voor de Olympische Winterspelen zijn de afstanden:
a.
b.
c.

500, 1000 en 1500 meter individueel voor dames en heren.
3000 meter aflossing voor dames
5000 meter aflossing voor heren

d.

Voor alle afstanden mogen afhankelijk van het aantal inschrijvingen kwalificatieronden gehouden worden, waarin de deelnemers zich plaatsen voor de finale volgens
artikel 295, lid 2

Inschrijvingsquota
2. a.

b.

Voor elke Olympische Winterspelen, bepaalt het Internationaal Olympisch Comité
(IOC) een maximum totaal aantal rijders dat in de shorttrack wedstrijden kan worden
ingeschreven (IOC quota), met een streefgetal voor elk geslacht. Als voor óf dames
óf heren de respectievelijke IOC quota niet volgens het kwalificatiesysteem dat in het
Internationale Reglement wordt beschreven, bereikt zou worden, worden het respectievelijke ongebruikte aantal quotaplaatsen aan de quota van het andere geslacht
toegevoegd.
Het totaal aantal ingeschreven shorttrackschaatsers per ISU-lid, respectievelijk Nationaal Olympisch Comité (NOC quota) is maximaal 10 rijders; maximaal 5 dames,
respectievelijk 5 heren (voor ISU-leden / NOC’s die zich gekwalificeerd hebben voor
de aflossingswedstrijd) en maximaal 3 dames, respectievelijk 3 heren (voor ISUleden / NOC’s die zich niet gekwalificeerd hebben voor de aflossingswedstrijd).

Kwalificatieprocedure
3. a.

Algemeen
Quotumplaatsen worden verdiend door de ISU-leden (door IOC “NFs” genoemd)
respectievelijk Nationale Olympische Comités (NOC’s) gebaseerd op de door de
ISU-leden behaalde resultaten in de vier (4) Speciale Olympische Kwalificatieklassementen (SOQC) van de vier (4) wereldbekerwedstrijden die door de ISU zijn
aangewezen, te houden in oktober-december voorafgaand aan de Olympische Winterspelen. Twee (2) van de vier (4) wereldbekerwedstrijden worden bij voorkeur
gehouden op hetzelfde continent als de Olympische Winterspelen. De vier (4)
SOQC’s zijn voor 500, 1000 en 1500 meter, elk voor dames en heren, de 3000 meter aflossing dames en de 5000 meter aflossing heren. Volgens de Internationale
Reglementen mogen slechts ISU-leden inschrijven voor door de ISU toegestane
wedstrijden waaronder de ISU wereldbekerwedstrijden shorttrack.
De drie (3) beste resultaten van de vier (4) resultaten, voor de betreffende afstand,
worden in aanmerking genomen om de SOQC te berekenen.
Na bevestiging door de ISU van de quotaplaatsen die door de ISU-leden / NOC’s
zijn verdiend, zijn de verdere inschrijvingen op naam aan de Olympische Winterspelen die binnen de toepasselijke uiterste termijnen moeten worden gemaakt, ter
discretie van het respectieve ISU-lid / NOC onder voorwaarde dat de ingeschreven
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rijders het recht van deelnemen hebben volgens de regels van ISU en IOC.
Deze SOQC’s worden volgens de zelfde regels en principes berekend als de wereldbekerklassementen shorttrack, d.w.z. gebruik makend van de punten verdiend bij
de aangewezen wereldbekerwedstrijden (voor details wordt verwezen naar de betreffende ISU Reglementen en ISU Communications). In het geval van gelijke
plaatsen in het SOQC, wordt het volgende systeem gebruikt om het onderscheid te
maken:
i.

Beste plaats op de afstand in een van de aangewezen wereldbekerwedstrijden;

ii.

Beste tijd op de afstand;

iii.

Tweede (of indien nodig derde, vierde etc.) beste tijden op de afstand.

b.

Organiserende ISU-lid / NOC
Indien niet gekwalificeerd via de kwalificatieprocedure, mag het organiserende ISUlid / NOC 10 rijders (5 dames en 5 heren) voor alle wedstrijden samen inschrijven,
als volgt:
- Dames en heren aflossing;
- 1 Rijder in elke individuele wedstrijd/afstand, zowel dames als heren
Als het organiserende ISU-lid / NOC geen gebruik maakt van zijn recht om aan de
aflossingswedstrijd(en) deel te nemen, dan mag het organiserende ISU-lid / NOC
niettemin een (1) rijder in elk van de individuele afstanden inschrijven.

c.

Aflossing
De ISU-leden / NOC’s met 8 best geklasseerde aflossingsteams in de SOQC voor
de aflossing kwalificeren zich voor deelname aan de aflossingswedstrijden bij de
Olympische Winterspelen. Als het organiserende ISU-lid / NOC van de Olympische
Winterspelen zich niet bij die gekwalificeerden op basis van de SOQC voor de aflossing, bevindt, dan neemt het betreffende aflossingsteam van het organiserende ISUlid / NOC de plaats in van het ISU-lid / NOC dat op de 8e plaats geklasseerd is in de
SOQC voor de aflossing.

d.

Individuele afstanden.
De ISU-leden / NOC’s gekwalificeerd voor de aflossingswedstrijden mogen maximaal 5 rijders in totaal inschrijven De rijders die aan de individuele wedstrijden
deelnemen moeten inbegrepen zijn in de rijders voor het aflossingsteam.
Leden die zich niet gekwalificeerd hebben voor de aflossingswedstrijden, mogen alleen het aantal rijders sturen gelijk aan het grootste aantal startplaatsen op enige
afstand.
Voor de individuele afstanden, met in achtneming van de bovengenoemde verdeling
van de quota van de kwalificatie voor de aflossing, die voor de IOC quota prioriteit
hebben, worden de quotumplaatsen toegewezen aan de ISU-leden / NOC’s in de
volgorde van de betreffende SOQC. Alle ISU-leden / NOC’s die rijders als eerste geklasseerd hebben op de afstanden 500, 1000 en 1500 meter, krijgen één startplaats
op de betreffende afstand. Vervolgens krijgen de ISU-leden / NOC’s met rijders op
de tweede plaats een startplaats, enz. totdat aan de volgende criteria is voldaan.
i.

Het aantal quotumplaatsen per ISU-lid / NOC heeft het maximum van 3 rijders per afstand bereikt;
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ii.

Het aantal rijders op de betreffende afstand heeft het maximum aantal rijders
voor die afstand bereikt; d.w.z. het maximum aantal rijders op de 500 en 100
meter is 32. Het maximum aantal rijders op de 1500 meter is 36.

iii.

Het totaal aantal rijders per categorie (dames/heren) heeft het IOC quotum
bereikt.

iv.

Als het aantal rijders per afstand nog niet het maximum aantal rijders (32
voor 500 en 1000 meter en 36 voor 1500 meter) op één of meer afstanden
bereikt heeft, en het proces van gelijktijdig kwalificeren niet voortgezet kan
worden zonder de IOC quota te overschrijden, dan worden de rijders één
voor één toegevoegd totdat de IOC quota zijn bereikt. De volgende beschikbare rijder per afstand met de hoogste klassering wordt op de betreffende
afstand toegevoegd. In het geval van gelijke klasseringen heeft de kortste
afstand prioriteit.

v.

Als volgens sub i., ii., iii., iv. hierboven het aantal feitelijk ingeschreven rijders
op naam niet het maximum per afstand (32 voor 500 en 1000 meter en 36
voor 1500 meter) bereikt heeft, dan mogen de ISU-leden / NOC’s die rijders
hebben ingeschreven volgens sub i., ii., iii., iv. hierboven, het zelfde aantal
rijders op de betreffende afstand(en) inschrijven, in de volgorde van de betreffende SOQC, tot maximaal 3 rijders per afstand. Aldus heeft dit geen
invloed op het totaal aantal ingeschreven rijders, en blijven de IOC quota gerespecteerd.

vi.

In het uitzonderlijke geval dat het aantal rijders per afstand niet opgevuld kan
worden (32 voor 500 en 1000 meter en 36 voor 1500 meter) na toepassing
van de procedures in de leden i., ii., iii., iv. en v. hierboven, dan worden ISUleden / NOC’s die zich voor de aflossing gekwalificeerd hebben, maar die
geen individuele deelnemers hebben, toegestaan om rijders voor de betreffende afstand(en) in te schrijven. In het geval van gelijke klasseringen, gaat
het aflossingsteam met de hoogste klassering vóór. Aldus heeft dit geen invloed op het totaal aantal ingeschreven rijders, en blijven de IOC quota
gerespecteerd.

Proces van bevestiging van plaatsen
4. Nadat de aangewezen ISU wereldbekerwedstrijden zijn afgelopen, informeert de ISU, op
basis van de opgemaakte SOQC, de ISU-leden / NOC’s over hun respectieve totaal aantal quotumplaatsen en het aantal rijders dat elk ISU-lid / NOC per individuele afstand mag
inschrijven. NOC’s wordt verzocht om aan de ISU het gebruik van de quotumplaatsen te
bevestigen, binnen een specifieke termijn zoals aangekondigd in een ISU Communication.
Herverdeling van ongebruikte quotumplaatsen
5. Ongebruikte quotumplaatsen worden herverdeeld aan ISU-leden / NOC’s op basis van
de verschillende SOQC’s. NOC’s wordt verzocht om binnen 3 dagen te bevestigen of zij
de aangeboden herverdeling van quotumplaatsen accepteren, maar uiterlijk binnen de
termijn zoals aangekondigd in een ISU Communication.
Ongebruikte quotumplaatsen voor de aflossing worden ingevuld door het volgend beste
team gebaseerd op de uitslag van de SOQC voor de aflossing.
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Kwalificatie tijdpad
6. Kwalificatie procedures voor de Olympische Winterspelen worden vastgelegd en gecommuniceerd door middel van een speciale ISU Communication, uiterlijk op 1 oktober in
het pre-Olympisch seizoen.
Toekenning van medailles bij de Olympische Winterspelen
7. a.

Alleen voor de Olympische Winterspelen, worden A- en B-finales worden gehouden
voor de 500, 1000 en 1500 meter individuele finaleritten, en voor de dames 3000
meter aflossing en mannen 5000 meter aflossing finaleritten.

b.

De A- en B-finales worden gehouden om, voor zover mogelijk, de drie IOC medailles
met de bijbehorende diploma’s en de vijf extra IOC diploma’s (samen aangeduid als
de “IOC Awards”) die voor elke rit beschikbaar zijn, feitelijk te kunnen toekennen aan
acht rijders of acht aflossingsteams.

c.

De acht IOC Awards worden uitgereikt aan rijders of teams volgens de finish volgorde (van eerste tot laatste), te beginnen met de A-finale, en daarna, voor zover nodig
om de plaatsen voor de IOC Awards in te vullen, vervolgend met rijders of teams die
de B-finale uitrijden (van eerste tot laatste).

d.

Open plaatsen in de acht posities voor de IOC Awards kunnen ontstaan in de A- of
B-finale door (i) een rijder of team bestraft met een penalty, gele kaart of rode kaart,
(ii) een rijder die of een team dat niet start (DNS) of (iii) een rijder die of een team dat
niet finisht (DNF).

e.

Een rijder of team met een penalty, gele kaart, rode kaart, DNS of DNF in de A- of Bfinale komt niet in aanmerking voor een IOC Award.. De volgende rijder die of team
dat finisht, en de daarop volgende rijders of teams, of in de A-finale of in de B-finale
in aanmerking genomen volgens de finishvolgorde (van eerste tot laatste), schuiven
op. De gereden tijd door een rijder of team is daarbij geen factor.

f.

Om twijfel te voorkomen: open plaatsen in de acht IOC Awards ten gevolge van een
penalty, gele kaart, rode kaart, DNS of DNF worden als volgt ingevuld:
i. Als er een penalty, gele kaart, rode kaart, DNS of DNF is in de A-finale, waardoor een open plaats ontstaat in de posities voor de IOC Awards, dan schuift
de eerstvolgende rijder of team die de rit uitrijdt, op om daarmee de open plaats
op te vullen. Deze procedure wordt op dezelfde manier uitgevoerd voor andere
open plaatsen in posities voor de IOC Awards, totdat er geen rijders of teams
die in de A-finale zijn gefinisht, over zijn om door te schuiven.
ii. Als een of meer van de posities voor de IOC Awards open blijven na de voorgaande procedure om de open plaatsen voor de posities voor de IOC Awards
op te vullen met rijders uit de A-finale, dan schuift de eerstvolgende rijder of
team (of rijders of teams indien van toepassing) van de B-finale op om de open
plaats(en) voor de IOC Awards op te vullen.

g.

Elke rijder of team die niet finisht in de A- of B-finale komt niet in aanmerking voor
een IOC Award, en als dit resulteert in minder dan acht rijders of teams die voor een
IOC Award in aanmerking komen, dan worden de open posities voor de IOC Awards
niet opgevuld en worden de medailles c.q. diploma’s niet uitgereikt.
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E. EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN
Artikel 285
Afstanden en programma
2. a.
b.

c.
d.

De individuele afstanden zijn 500, 1000, 1500 en 3000 meter. Voor alle aflossingsritten zijn de afstanden 3000 meter voor dames en 5000 meter voor heren.
Op de afstanden 500, 1000 en 1500 meter zijn er twee (2) Finales, A en B. De kwalificatie voor de Finales gebeurt door middel van kwalificatieronden volgens artikel
295, lid 2. Op de 3000 meter is er één (1) Finale die als superfinale gereden.
Op de aflossingsafstanden zijn er twee (2) Finales, A en B. De kwalificatie voor de
Finales gebeurt door middel van kwalificatieronden volgens artikel 295, lid 2.
Gebaseerd op het aantal ingeschreven deelnemers bevestigt de wedstrijdleider de
kwalificatieprocedure volgens de instructies van de Technische Commissie..

e.

De Europese kampioenschappen worden gehouden over drie (3) dagen.

f.

De volgorde waarin de finales en de betreffende kwartfinales en halve finales gereden worden is 1500, 500, 1000 en 3000 meter.

g.

Rijders die zich niet hebben gekwalificeerd voor de halve finales 1500 meter en/of de
kwartfinales 500 en/of 1000 meter kwalificeren zich voor de Ranking Finales. Rijders
mogen afzien van hun recht om in de Ranking Finales te starten, maar moeten dit uiterlijk 30 minuten na de finish van de laatste rit op de dag vóór hun Ranking Finales
bekendmaken. In dat geval worden de rijders geklasseerd na degenen die hebben
deelgenomen aan de Ranking Finales. Rijders die hun terugtrekking van de Ranking
Finales niet hebben bekendgemaakt en die niet voldoen aan de vereisten van Artikel
298 lid 1, zijn teruggetrokken uit de wedstrijd,
Artikel 295 lid 6 is van toepassing op de uitslagen van de Ranking Finales om het afstandsklassement te bepalen.
De finales van de aflossingswedstrijden worden gehouden na afloop van de individuele wedstrijden. De kwalificatieronden van de aflossingswedstrijden mogen op alle
dagen van de kampioenschappen worden gehouden mits zij gehouden worden na
afloop van de individuele wedstrijden op die dag.

h.

i.

Voor Europese kampioenschappen is het programma:
Eerste dag:
Heats
Preliminaries

Tweede dag:

1500 m dames/heren
500 m dames/heren

Heats
Preliminaries

500 m dames/heren
1000 m dames/heren

Heats
Heats

1000 m dames/heren
3000 m aflossing dames

Heats

5000 m aflossing dames

Ranking Finales
Ranking Finales

1500 m dames/heren
500 m dames/heren
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Tweede dag Hoofdprogramma

Halve Finales
Finales B, A
Kwartfinales
Halve Finales

1500 m dames/heren
1500 m dames/heren
500 m dames/heren
500 m dames/heren

Finales B, A
Halve finales

500 m dames/heren
3000 m aflossing dames

Halve finales

5000 m aflossing heren

Derde dag:

Ranking Finales

1000 m dames/heren

Derde dag Hoofdprogramma:

Kwartfinales
Halve Finales

1000 m dames/heren
1000 m dames/heren

Finales B, A
Superfinales

1000 m dames/heren
3000 m dames/heren

Finale A
Finale A
Finale B
Finale B

3000 m aflossing dames
5000 m aflossing heren
3000 m aflossing dames
5000 m aflossing heren

j.

Het programma kan gewijzigd worden afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De
volgorde van de Finales (A/B) kan aangepast worden afhankelijk van plaatselijke
omstandigheden, en moet bevestigd worden door de ISU Vertegenwoordiger.

k.

De aanvangstijden op elke dag mogen door het organisatiecomité worden vastgesteld. Het programma op de tweede en derde dag is in twee delen verdeeld. De
ronden van het Hoofdprogramma moeten in één sessie gereden worden en niet afzonderlijk. Als een sessie begint wordt deze zonder enige onderbreking, anders dan
om het ijs te verzorgen of de rijders de rusttijd te geven volgens artikel 295, lid 2, afgewerkt.
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Inschrijvingen
2. a.

b.

Elk Europees ISU-lid heeft het recht één (1) deelnemer in te schrijven in elke categorie.
Als een Europees ISU-lid één rijder had bij de beste 32 deelnemers in het eindklassement in hetzelfde voorafgaande kampioenschap dan mag dat lid in totaal twee (2)
rijders inschrijven in de betreffende categorie.
Indien een Europees ISU-lid een of meerdere rijders had bij de beste 8 deelnemers
in het eindklassement in hetzelfde voorafgaande kampioenschap dan mag dat ISUlid in totaal 3 rijders inschrijven in de betreffende categorie.
Als het organiserende ISU-lid zich niet met drie (3) rijders gekwalificeerd heeft, dan
mag het organiserende ISU-lid er voor kiezen om drie (3) rijders in te schrijven, en
dan het oorspronkelijke aantal gekwalificeerde rijders als het maximum aantal rijders
te hebben voor de kwalificatie voor het zelfde volgende kampioenschap
Voor alle rijders zijn minimum kwalificatietijden vereist voor de inschrijving in dit ISU
Kampioenschap. De vereiste kwalificatietijden, de kwalificatieperiode, de categorie
van wedstrijden en andere voorwaarden waaronder de tijden behaald moeten zijn,
worden vastgesteld door de Technische Commissie Short Track en worden aangekondigd in een ISU Communication.
ISU-leden die deelnemers inschrijven moeten bewijsmateriaal indienen zoals gevraagd in deze ISU Communication voor de kwalificatietijden die iedere deelnemer
heeft behaald. Dit bewijsmateriaal moet tenminste twee (2) weken voor de wedstrijd
opgestuurd worden aan het ISU secretariaat. De vertegenwoordiger van de Technische Commissie beslist of er voldaan is aan de kwalificatiecriteria en of de
inschrijving kan worden geaccepteerd.
Alleen de 12 hoogst geklasseerde Europese ISU-leden in een speciaal klassement
voor de aflossing over de 2 meest recente Wereldbekerwedstrijden die in Europa zijn
gehouden, een aflossingsteam Dames/Heren inschrijven in de betreffende categorie
aflossing.
Als het gastland niet bij de beste 12 teams van de Wereldbeker aflossing geklasseerd is, dan zal het het laagst geklasseerde team vervangen. Als een ISU-lid geen
gebruik maakt van zijn recht om deel te nemen, dan wordt het eerstvolgend geklasseerde Europees ISU-lid uitgenodigd om deel te nemen.

c.

Ieder ISU-lid mag namen van reserves inschrijven overeenkomend met het aantal
gewone inschrijvingen.

d.

ISU-leden die een aflossingsteam inschrijven mogen slechts maximaal 5 rijders inschrijven waarin alle rijders voor beide wedstrijden: individueel en aflossing, zijn
inbegrepen.

e.

Als een rijder wegens ziekte niet in staat is om op de eerste dag te starten nadat de
namen officieel aan de wedstrijdleider zijn gepresenteerd volgens artikel 295, lid 4f,
mag deze deelnemer worden vervangen door een andere ingeschreven rijder van
het betreffende ISU-lid. De wedstrijdleider mag de opmaak van de ritten veranderen
overeenkomstig de plaatsingsprocedure, artikel 296.

f.

Indien een deelnemer zich terugtrekt nadat de namen officieel aan de wedstrijdleider
zijn gepresenteerd volgens artikel 295, lid 4f, mag deze deelnemer niet meer toegelaten worden tot het individuele deel van de kampioenschappen.
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Lotings- en plaatsingsprocedure
3. Zie artikel 296.
Wedstrijdbepalingen
4. a.

b.

Alleen de acht rijders met de hoogste puntentotalen en degenen met gelijke puntentotalen op de achtste plaats, gebaseerd op de finalepunten na de voorafgaande
finales, mogen deelnemen aan de superfinale over 3000 meter.
Het eindklassement wordt opgemaakt overeenkomstig artikel 295, lid 8.

c.

Voor iedere afstand wordt een klassement opgemaakt volgens artikel 295, lid 6 en 7.

Winnaar(s)
5. a.

De algemeen winnaar is de rijder die de hoogste klassering volgens artikel 295, lid 9,
heeft behaald aan het einde van de kampioenschappen. De afstandswinnaar
500/1000/1500 meter is de rijder die als winnaar van de A-finale van de betreffende
afstand wordt aangewezen. De als tweede (2e) en derde (3e) geplaatste rijders van
de kampioenschappen zijn de rijders die overeenkomstig zijn gefinisht in de A-finale.
Medailles worden aan deze rijders uitgereikt volgens artikel 134 lid 3

b.

Het winnende team van de Europese kampioenschappen shorttrack voor het onderdeel aflossing is het team dat als winnaar van de A-finale wordt aangewezen. De als
tweede (2e) en derde (3e) geplaatste teams van de kampioenschappen zijn de teams
die overeenkomstig zijn gefinisht in de A-finale. Medailles worden aan deze teams
uitgereikt volgens artikel 134 lid 3.

F. WERELDBEKER WEDSTRIJDEN
Artikel 286
Wedstrijdbepalingen
1. Een wereldbeker voor dames en heren zal worden georganiseerd als een ISUevenement onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie Shorttrack. Aanvullende regels en bijzonderheden worden ieder jaar in een ISU Communication
gepubliceerd.
2. a.
b.

Gedurende een seizoen wordt een aantal wereldbekerwedstrijden gehouden.
De wereldbekerwedstrijden aangewezen voor Olympische kwalificatie kunnen een
ander wedstrijdprogramma hebben.

3. De wereldbeker is een reeks internationale wedstrijden, open voor alle ISU-leden, die
ieder seizoen worden gehouden en voldoen aan de volgende criteria:
-

Inschrijvingen van tenminste 4 ISU-leden.

-

De wedstrijden moeten de regels volgen in de betreffende Communication. De
Technische Commissie Shorttrack mag indien nodig de Communication voor de
wereldbeker aanpassen na de tweede en de vierde wereldbekerwedstrijd in een
seizoen.
Geen andere wedstrijd categorieën zijn gedurende deze wedstrijden toegestaan.

-
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-

Ieder ISU-lid mag een aantal rijders inschrijven in overeenstemming met de
Wereldbeker Communication, waarin alle rijders voor wedstrijden: individueel en
aflossing, zijn inbegrepen.

-

Alle officials benoemd door de ISU moeten op de lijst van ISU officials staan.
Alle assistent-scheidsrechters, starters en wedstrijdleiders moeten tenminste op de
lijst van internationale officials staan gemarkeerd met een “W” voor wereldbeker.
Voor wereldbekerwedstrijden aangewezen voor Olympische kwalificatie moeten alle
assistent-scheidsrechters, starters en wedstrijdleiders op de lijst van ISU officials
staan.

-

Tenminste drie (3) gekwalificeerde officials van andere ISU-leden moeten bij de
benoemden zijn inbegrepen.

4. a.

b.

Het wereldbekerklassement aflossing bepaalt de inschrijvingen voor de aflossing bij
de wereldkampioenschappen, artikel 281, lid 2.
Door in te inschrijven voor een wereldbekerwedstrijd, bevestigt het ISU-lid dat het
zal deelnemen aan het betreffende kampioenschap indien het zich daarvoor kwalificeert. Het lid mag van deze rechten afzien door dit schriftelijk mede te delen aan het
ISU-bestuur en de Technische Commissie vóór de laatste wereldbekerwedstrijd van
het seizoen.
Het speciale klassement aflossing waar artikel 285 lid 2b naar verwijst, bepaalt de
inschrijvingen voor de aflossing bij de Europese kampioenschappen.
Door in te inschrijven voor een wereldbekerwedstrijd gehouden op het grondgebied
van een Europees ISU-lid, bevestigt het ISU-lid dat het zal deelnemen aan de aflossing in de Europese kampioenschappen indien het zich daarvoor kwalificeert. Het
ISU-lid mag van deze rechten afzien door dit schriftelijk mede te delen aan het ISUbestuur en de Technische Commissie vóór de laatste wereldbekerwedstrijd van het
seizoen in Europa.

c.

Het speciale klassement aflossing voor kwalificatie voor de Europese kampioenschappen volgt de regels en procedures van het wereldbekerklassement aflossing.

d.

Op grond van de Algemene Bepalingen zal het ISU-bestuur straf opleggen aan enig
ISU-lid dat niet volgens dit voorschrift handelt.

5. Het programma van elke wereldbekerwedstrijd moet de volgende onderdelen bevatten:
-

Individuele wedstrijden over afzonderlijke afstanden: 500, 1000, 1500 meter. Eén
van deze afstanden wordt twee keer gereden.
Aflossingswedstrijden:
3000 meter voor dames
5000 meter voor heren

6. a.
b.

Inschrijvingen moeten gedaan worden door de ISU-leden in overeenstemming met
criteria die bekrachtigd zijn in de van toepassing zijnde Communication.
Als een rijder wegens ziekte niet in staat is om op de eerste dag van de wedstrijd
en/of in de eerste rit van een afstand te starten nadat de namen officieel aan de
wedstrijdleider zijn gepresenteerd volgens artikel 295, lid 4f, mag deze deelnemer
worden vervangen door een andere ingeschreven rijder van het betreffende ISU-lid.
De wedstrijdleider mag de opmaak van de ritten veranderen volgens de plaatsingsprocedure, artikel 296
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c.

Indien een deelnemer zich terugtrekt nadat de namen officieel aan de wedstrijdleider
zijn gepresenteerd volgens artikel 295, lid 4f, mag deze deelnemer niet meer opnieuw toegelaten worden.

d.

Minimum kwalificatietijden zijn vereist voor de inschrijving in wereldbekerwedstrijden.
De vereiste kwalificatietijden, de kwalificatieperiode, de categorie van wedstrijden en
andere voorwaarden waaronder de tijden behaald moeten zijn, worden vastgesteld
door de Technische Commissie Shorttrack en worden aangekondigd in een ISU
Communication.
ISU-leden die deelnemers inschrijven moeten bewijsmateriaal indienen zoals gevraagd in deze ISU Communication voor de kwalificatietijden die iedere deelnemer
heeft behaald. Dit bewijsmateriaal moet tenminste twee (2) weken voor de wedstrijd
opgestuurd worden aan het ISU secretariaat. De vertegenwoordiger van de Technische Commissie beslist of er voldaan is aan de kwalificatiecriteria en of de
inschrijving kan worden geaccepteerd.

7. Klassementen bij elke wereldbekerwedstrijd
a.

Bij elke wereldbekerwedstrijd worden de volgende klassementen (zie artikel 295, lid
6), gemaakt:
- Afstandsklassement 500 m dames/heren;
- Afstandsklassement 1000 m dames/heren;
- Afstandsklassement 1500 m dames/heren;
- Afstandsklassement aflossing dames/heren;
- Teamklassement dames/heren;

b.

De afstandsklassementen over de afstanden 500, 1000, 1500 meter en de aflossing
worden opgemaakt volgend de regels voor afstandsklassementen (zie artikel 295, lid
6).

c.

Het teamklassement wordt berekend door de 2 beste resultaten op alle individuele
afstanden en de aflossing bij elkaar op te tellen. In het teamklassement worden alleen ISU-leden opgenomen met rijders die zowel aan de aflossing als de individuele
afstanden hebben deelgenomen. In het geval van gelijke punten is het resultaat van
de aflossing beslissend.

8. Wereldbekerklassementen
a.

- Individuele wereldbekerklassementen;
- Wereldbekerklassementen aflossing (voor kwalificatie voor het wereldkampioenschap aflossing);
- Wereldbekerklassementen voor teams.

b.

De toekenning van punten bij elk van de bovengenoemde wereldbekerklassementen
wordt gespecificeerd in een ISU Communication.

c.

Punten worden alleen toegekend voor het betreffende klassement indien geklasseerd in die wedstrijd. Rijders/Teams die in de eerste kwalificatieronde niet finishen,
een penalty of een gele kaart ontvangen, krijgen een virtuele klassering gelijk aan
het aantal deelnemers in de afstand plus 1.

d.

Bij gelijke stand wordt het grotere aantal punten toegekend aan beide rijders/teams.
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e.

Een aantal beste resultaten voor de betreffende afstand in het seizoen wordt in
aanmerking genomen om een wereldbekerklassement op te maken ( zie de Communication voor de wereldbeker)

f.

In het geval van een gelijke stand in een wereldbekerklassement over 500, 1000,
1500 meter of de aflossing, beslist het laatst behaalde resultaat van bovengenoemde resultaten (lid 8.e). Als de gelijke stand blijft bestaan, dan worden de volgende
resultaten gebruikt om de rangorde te bepalen. Als de gelijke stand nog steeds blijft
bestaan, dan wordt de beste tijd van de gespecificeerde resultaten (lid 8.e) genomen.

g.

In het geval van een gelijke stand in het wereldbekerklassement voor teams, beslist
het wereldbekerklassement aflossing.

9. Wereldranglijsten
a.

Om de eerste kwalificatieronde in een ISU evenement te kunnen opmaken, worden
de volgende wereldranglijsten bijgehouden voor alle individuele en aflossingsafstanden (artikel 295, lid 9):
- wereldranglijst 500 m dames/heren;
- wereldranglijst 1000 m dames/heren;
- wereldranglijst 1500 m dames/heren;
- wereldranglijst overall dames/heren;
- wereldranglijst aflossing dames/heren;

b.

Voor de wereldranglijsten is het aantal resultaten dat meetelt gelijk aan het aantal
keren dat de afstand in het lopende seizoen op het programma staat. De punten die
in dit aantal van de meest recente wedstrijden over de afstand zijn gescoord, worden
opgeteld, maar de twee (2) slechtste resultaten worden niet meegeteld.

c.

In het geval van gelijke plaatsen in een wereldranglijst beslist het meest recente resultaat in de bovengenoemde resultaten (lid 9.b) de uiteindelijke volgorde. Als de
gelijke stand blijft bestaan, dan worden de daarop volgende resultaten gebruikt om
de volgorde te bepalen. Als de gelijke stand nog steeds blijft bestaan, dan wordt de
beste tijd van de meetellende resultaten (lid 9.b) in aanmerking genomen.

d.

De overall wereldranglijst wordt gebaseerd op de hoogste klassering in een van de
wereldranglijsten over 500, 1000 en 1500 meter. In geval van gelijke plaatsen wordt
de beste klassering in een van de andere twee wereldranglijsten genomen. Als de
gelijke stand blijft bestaan als de wereldranglijsten over 500, 1000 en 1500 meter in
aanmerking zijn genomen, dan wordt door de wedstrijdleider geloot om de volgorde
te bepalen waarin de rijders in de ritten worden ingedeeld.

10. Deze actuele wereldbekerklassementen als vermeld, zullen door de Technische Commissie Shorttrack verspreid worden, iedere keer als uitslagen van
wereldbekerwedstrijden zijn ontvangen. De wereldbekerklassementen beginnen met de
eerste wereldbekerwedstrijd in elk seizoen en worden dan bijgehouden gedurende de
reeks wedstrijden. De klassementen worden afgesloten met de eindstanden na de laatste wereldbekerwedstrijd.
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G. WEDSTRIJDEN
Artikel 287
1. Behalve de afstanden 500, 1000, 1500 en 3000 meter, 3000 en 5000 meter aflossing,
mogen in internationale wedstrijden ook ritten gereden worden over kortere of langere
afstanden en mogelijk met een verschillend aantal deelnemers per rit. In shorttrack kunnen bovendien de volgende wedstrijden en/of wedstrijdvormen gehouden worden:
- Gemengde Teamwedstrijd
- Teamwedstrijd
- Puntenwedstrijden
-

Afvalwedstrijden

-

Gecombineerde puntenwedstrijden
Achtervolgingswedstrijden

-

‘Team Madison’ aflossingswedstrijden
‘Nations Trophy’ shorttrack

- ‘Win & Out’ wedstrijden
2. Voor details zie de betreffende ISU Communication.
3. De Global Club Competition kan iedere 2 jaar onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie Shorttrack georganiseerd worden. Basisprincipe van de wedstrijd is een
algemeen clubklassement zodat slechts een club deze wedstrijd kan winnen. Iedere club
aangesloten bij een ISU-lid mag deelnemen.
De wedstrijdbepalingen, inschrijvingen, extra regels en details worden gepubliceerd in de
aankondiging.
4. De evenementen opgesomd in lid 1 en mogelijk andere nieuwe wedstrijdvormen mogen
uitgeprobeerd worden in internationale wedstrijden onder de volgende voorwaarden:
a. Een aanvraag moet aan de Technische Commissie gestuurd worden, en de goedkeuring van de Commissie moet verkregen worden.
b.

In de aankondiging van de wedstrijd moet informatie gegeven worden over de soort
methode die uitgeprobeerd wordt.

c.

Niet later dan twee (2) weken na de wedstrijd moet het organiserende ISU-lid een
rapport over de nieuwe methode opsturen aan de Technische Commissie.
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H. OFFICIALS EN HUN TAKEN
Artikel 288
Vertegenwoordiger van de Technische Commissie
1. De vertegenwoordiger van de Technische Commissie Shorttrack maakt tenminste één
(1) consultatie- en inspectiebezoek gedurende de twee (2) jaar voor het ISU-evenement.
De vertegenwoordiger van de Technische Commissie Shorttrack is aanwezig op het ISUevenement en controleert van alle technische zaken de staat, de geschiktheid en het gebruiksschema van alle schaatsfaciliteiten welke gebruikt worden in het kader van het
ISU-evenement. Daarnaast treedt hij, indien nodig, op als liaison tussen de scheidsrechter en de organisatoren.
2. De vertegenwoordiger van de Technische Commissie Shorttrack mag geen official of lid
zijn van het ISU-lid dat het betreffende ISU-evenement organiseert.
3. De vertegenwoordiger van de Technische Commissie Shorttrack mag niet tevens optreden als scheidsrechter, assistent scheidsrechter, starter of wedstrijdleider in hetzelfde
ISU-evenement tenzij in een noodgeval.
4. De vertegenwoordiger van de Technische Commissie Shorttrack of zijn assistent moeten
aanwezig zijn vanaf het begin van de officiële training voor alle deelnemers.
5. De vertegenwoordiger van de Technische Commissie Shorttrack moet onderzoek doen
gedurende een wedstrijd aangaande tekortkomingen of het niet nakomen van de reglementen met de betreffende officials en/of organisatoren.
6. De vertegenwoordiger van de Technische Commissie Shorttrack moet een schriftelijk
rapport indienen bij de Technische Commissie over zijn bevindingen.
7. De voorzitter van de Technische Commissie Shorttrack moet onderzoek doen betreffende elke gerapporteerde tekortkoming of niet nakomen van de reglementen.

Artikel 289
Voordracht van officials
1. a.

Ieder ISU-lid mag bij de algemeen directeur van de ISU aanvragen indienen met de
namen van personen die binnen die bond gekwalificeerd zijn om dienst te doen als
scheidsrechters, starters en wedstrijdleiders bij internationale wedstrijden.

d.

Deze volledig ingevulde aanvragen mogen op ieder tijdstip gedurende het jaar gedaan worden.

b.

Als een persoon eenmaal de goedkeuring heeft van de Technische Commissie
Shorttrack en op de internationale lijst geplaatst is, zal die persoon op de lijst vermeld blijven en is het niet nodig om ieder jaar opnieuw genomineerd te worden.

c.

Verwijdering van de ISU lijst of internationale lijst of van de kampioenschaplijst zal
alleen plaatsvinden als:
-

Een geschreven verklaring, ondertekend door de betreffende persoon, is ontvangen van het ISU-lid, waarin de terugtrekking van de persoon wordt
aangekondigd, of
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-

d.

e.

De Technische Commissie Shorttrack verwijdert de persoon van de lijst als het
gevolg van een opgelegde straf, of als een gemotiveerd, schriftelijk verzoek is
ontvangen van het betreffende ISU-lid.

Om als internationaal official in aanmerking te komen moet de persoon tenminste de
volgende ervaring hebben bij wedstrijden en cursussen die volgens het ISUreglement gehouden zijn. Het ISU-lid is verantwoordelijk voor het nagaan van de
volgende vereisten, en moet dit schriftelijk aan de Technische Commissie Shorttrack
bevestigen.
-

twee (2) keer bij nationale kampioenschappen de functie vervuld hebben waarvoor men voorgedragen wordt.

-

tenminste één (1) jurycursus bijgewoond hebben die in de afgelopen 36 maanden door het lid gehouden is.

-

in enige hoedanigheid als official gefunctioneerd hebben bij een internationale
wedstrijd in de afgelopen 36 maanden.

Voor iedere internationale official moet bewijs van zijn activiteit als official in shorttrackwedstrijden gedurende de voorgaande drie (3) jaar, jaarlijks worden ingediend
bij de Technische Commissie Shorttrack. Als hieraan niet voldaan is, kan de Technische Commissie Shorttrack de official van de lijst verwijderen.

2. Deze officials moeten in principe de nationaliteit hebben van het land van het ISU-lid dat
hen voordraagt.
3. Indien een official een andere nationaliteit heeft, kan hij of zij alleen geaccepteerd worden met de toestemming van het ISU-lid van het land waarvan hij of zij de nationaliteit
heeft. De naam van deze official wordt ingeschreven op de lijst van het voordragende
ISU-lid. Een op deze wijze voorgedragen official telt in het quotum van het voordragende
ISU-lid.
4. ISU-leden dienen de uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het voordragen van
scheidsrechters, starters en wedstrijdleiders, en alleen zeer ervaren, betrouwbare en geheel onpartijdige personen voor te dragen, die een grondige kennis van de geldende ISU
reglementen bezitten en de Engelse taal vloeiend spreken.
5. a.

Van de voorgedragen scheidsrechters, starters en wedstrijdleiders zal de Technische Commissie Shorttrack een maximum van vijfendertig (35) personen erkennen,
die zullen functioneren als scheidsrechter of assistent-scheidsrechter, twintig (20)
personen, die zullen functioneren als starter en twintig (20) personen, die zullen
functioneren als wedstrijdleider bij ISU-evenementen en de Olympische Winterspelen.

b.

De Technische Commissie Shorttrack zal de activiteiten van deze officials registreren en een databank van officials bijhouden.

c.

De Technische Commissie Shorttrack kan personen op de lijst van ISU officials met
een “A” markeren als teken dat zij slechts in een assisterende hoedanigheid mogen
functioneren bij ISU-evenementen.

d.

De Technische Commissie Shorttrack kan personen op de lijst van internationale
officials met een “W” markeren als teken dat zij ook bij wereldbekerwedstrijden mogen functioneren.
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6. a.

b.

Om in aanmerking te komen als ISU scheidsrechters, ISU starters en ISU wedstrijdleiders, moeten deze personen op de internationale lijst staan en tenminste aan de
volgende voorwaarden voldoen:
-

Tenminste twee keer in de afgelopen 36 maanden de functie waarvoor men
wordt voorgedragen, vervuld hebben bij internationale wedstrijden.

-

Bevredigende rapporten hebben van de scheidsrechters bij deze internationale
wedstrijden.

-

In de afgelopen 36 maanden een ISU cursus voor internationale officials bijgewoond hebben.

-

Voor scheidsrechters: in de afgelopen 36 maanden het voor hen bedoelde examen afgelegd hebben.

-

Moeten tenminste de laatste 2 opeenvolgende jaren voorafgaande aan de bevordering naar de lijst van ISU officials, op de betreffende internationale lijst
gestaan hebben met een “W” markering.

Om opnieuw in aanmerking te komen als ISU-official moet de persoon blijven voldoen aan de volgende kwalificaties:
-

Iedere 2 jaar in de periode van negentig (90) – honderdtwintig (120) dagen na
een congres, de door de Technische Commissie georganiseerde ISU-cursus
voor officials bijwonen. De datum en plaats van de cursus worden zes (6) maanden van tevoren bekendgemaakt.

-

Rapport uitbrengen aan de Technische Commissie, iedere keer als de persoon
de functie van scheidsrechter uitoefent.

-

Een internationale cursus voor internationale officials leiden gedurende de afgelopen 24 maanden.

-

In de afgelopen 24 maanden het voor hen bedoelde examen met succes afgelegd hebben.

c.

Geen persoon die de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft zal vanaf 1 juli daaropvolgend
scheidsrechter, starter of wedstrijdleider zijn bij ISU-evenementen en Olympische
Winterspelen.

d.

De volledige lijst van scheidsrechters, starters en wedstrijdleiders, goedgekeurd door
de Technische Commissie voor shorttrack zal jaarlijks per 1 augustus door de algemeen directeur van de ISU aan de ISU-leden worden medegedeeld.

Benoeming van officials
7. a. −


De officials worden benoemd volgens artikel 126, lid 9 en 10 voor de Olympische
Winterspelen en volgens artikel 129, lid 4 voor de ISU-kampioenschappen.
De scheidsrechter, tenminste één, maar mogelijk meerdere of alle assistentscheidsrechters, de starters en de wedstrijdleiders voor elke wereldbeker wedstrijd zullen worden benoemd door de president.

b.

Benoemde officials moeten niet minder dan 60 dagen voor aanvang van de wedstrijd
door het organiserend de ISU-lid worden uitgenodigd.

c.

Tenminste drie gekwalificeerde officials van andere de ISU-leden dan het lid van het
land waar de wedstrijd wordt gehouden, moeten bij de benoemden zijn inbegrepen.
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d.

Bij ISU-evenementen is het maximum aantal officials (scheidsrechters, starters en
wedstrijdleiders) per land dat tegelijkertijd mag jureren vier (4). In elke categorie mag
niet meer dan de helft van de officials van hetzelfde land zijn.

e.

Voor ISU-evenementen en de Olympische Winterspelen worden alle andere benodigde officials (met uitzondering van de afgevaardigde van de Technische
Commissie en de technisch gedelegeerde) die niet door de president zijn benoemd,
aangewezen door het ISU-lid waar de wedstrijd wordt gehouden.

f.

Iedere ISU official die is benoemd en/of uitgenodigd voor meer dan drie ISUevenementen in een seizoen moet het ISU secretariaat onmiddellijk informeren en
om toestemming vragen.

g.

Voor ISU-evenementen en de Olympische Winterspelen moeten alle scheidsrechters, starters en wedstrijdleiders gekozen worden uit de geldende lijst van ISU
officials.

8. Alle activiteiten van officials worden door de Technische Commissie geobserveerd. In
het geval dat een official zich niet houdt aan de reglementen, zal hij worden onderworpen aan een systeem met aanbevelingen voor sancties en straffen. Zie de betreffende
ISU Communication.

Artikel 290
Benodigde officials
1. a.

b.

c.

d.

Voor ISU-evenementen en de Olympische Winterspelen waar door de ISU goedgekeurde video replay diensten beschikbaar zijn, worden de volgende officials
benoemd door de president, volgens artikel 289 lid 7: scheidsrechter, twee (2) assistent-scheidsrechters, assistent-scheidsrechter video, starter per categorie, twee (2)
wedstrijdleiders. De volgende officials worden benoemd door de organisatoren:
heatbox steward, foto-aankomstrechter, rondeteller, assistent- rondeteller, omroeper
en baanassistenten.
Voor ISU-evenementen waar geen door de ISU goedgekeurde video replay diensten
beschikbaar zijn, worden de volgende officials benoemd door de president, volgens
artikel 289 lid 7: scheidsrechter, vier (4) assistent-scheidsrechters, starter per categorie, twee (2) wedstrijdleiders. De volgende officials worden benoemd door de
organisatoren: heatbox steward, foto-aankomstrechter, rondeteller, assistent- rondeteller, omroeper en baanassistenten.
Voor internationale wedstrijden met fotofinish apparatuur worden de volgende officials benoemd door de organisatoren: scheidsrechter, 4 assistent-scheidsrechters,
starter(s), wedstrijdleider(s), heatbox steward, foto-aankomstrechter, rondeteller, assistent- rondeteller, omroeper en baanassistenten.
Voor internationale wedstrijden zonder fotofinish apparatuur worden de volgende
officials benoemd door de organisatoren: scheidsrechter, 4 assistentscheidsrechters, starter(s), wedstrijdleider(s), heatbox steward, chefaankomstrechter, aankomstrechters, chef-tijdwaarnemer, tijdwaarnemers, rondeteller, assistent- rondeteller, omroeper en baanassistenten.
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Arts en E.H.B.O.
2. Een arts en E.H.B.O.-ers moeten aanwezig zijn.
Scheidsrechter
3. De scheidsrechter is de hoogste uitvoerende official en beslist over alle geschilpunten en
overtredingen van de reglementen die in een sanctie kunnen resulteren. Zijn beslissing is
bindend (zie artikel 123 en 124 voor protesten en beroepen).
4. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor:
a.

Het opstellen van het programma en de kwalificatieprocedure in overleg met de
wedstrijdleider en de vertegenwoordiger van de Technische Commissie.

b.

Het erop toezien dat alle van toepassing zijnde regels voor de wedstrijd die hij leidt
worden nageleefd.

c.

Tijdens de ISU-kampioenschappen: het geven van inlichtingen ten aanzien van de
verzorging van het ijs.

d.

Het binnen dertig (30) dagen rapporteren aan de Technische Commissie Shorttrack
gebruikmakend van het formulier voor ISU-evenementen of het formulier voor internationale wedstrijden.

e.

Het leiden van een evaluatievergadering van de wedstrijd met alle belangrijke officials om alle beslissingen en activiteiten te evalueren.
5. De scheidsrechter is gemachtigd:
a.

Veranderingen in het programma aan te brengen in overeenstemming met de ISU
vertegenwoordiger en de vertegenwoordiger van de Technische Commissie, voor
zover deze niet in strijd zijn met de reglementen.

b.

Te beslissen of de toestand van de baan het mogelijk maakt het evenement doorgang te laten vinden.

c.

In overleg met het organiserende ISU-lid of aangesloten club een andere baan voor
het houden van het evenement te accepteren.

d.

Indien noodzakelijk rijders, coaches, teamleiders en andere teamofficials uit te sluiten van de wedstrijden.
De starter, wedstrijdleider of andere officials te verwijderen.

e.
f.

Het schaatsen uit te stellen tot de orde is hersteld, indien het publiek de wedstrijden
onderbreekt of het ordelijk verloop ervan beïnvloedt.

g.

Verantwoordelijkheid over te dragen aan andere officials teneinde hem bij het uitvoeren van zijn taak te assisteren.

h.

Een rijder die zich in een positie bevond waarin hij zich zou kunnen kwalificeren, toe
te voegen aan de volgende ronde als hij van mening is dat de rijder verhinderd werd
om zich te kwalificeren ten gevolge van:
-

Een overtreding die een sanctie ten gevolge had.

-

Iedere andere oorzaak die niet het gevolg was van enige directe of indirecte
actie van de betreffende rijder.

De scheidsrechter beslist over iedere toevoeging uitsluitend naar eigen goeddunken.
i.

De scheidsrechter besluit naar eigen goeddunken, voordat hij een beslissing neemt,
om het video replay systeem op volle snelheid, vertraagd of met stilstaand beeld te
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bekijken, met uitzondering van zaken betreffende de startprocedure. Als de
scheidsrechter besluit om het video replay systeem te bekijken vanwege een
mogelijke overtreding en als hij een penalty heeft gegeven, dan worden de
videobeelden van de overtreding ook getoond op het scherm in het stadion (indien
technisch mogelijk).
6. De scheidsrechter beslist over:
a. Alle ingediende protesten en andere geschilpunten behalve die welke betrekking
hebben op de start (artikel 298), de samenstelling van de ritten (artikel 296) en de
volgorde van aankomst (leden 12 en 13). Protesten moeten worden ingediend bij de
scheidsrechter. Alle discussies aangaande een protest mogen niet in het openbaar
gevoerd worden. Alle van toepassing zijnde leden van artikel 123, moeten in acht
genomen worden.
b. Alle gevallen betreffende enigerlei inbreuk op de statuten en reglementen van de
ISU, ook indien er geen protest is ingediend.
c.

De scheidsrechter beslist of de aanraking tijdens aflossingswedstrijden “duidelijk”
heeft plaatsgevonden en dient hiervoor alle aflossingen waar te nemen met de hulp
van de assistent-scheidsrechters.

Assistent-scheidsrechter
7. a.

b.
c.

De assistent-scheidsrechter benoemd door de president als 1e assistent, zal als
plaatsvervanger optreden in het geval de scheidsrechter niet langer in staat is zijn
taak te vervullen wegens ziekte of blessure.
De assistent-scheidsrechters moeten alle taken uitvoeren zoals hen toegewezen
door de scheidsrechter.
De assistent-scheidsrechters moeten aantekening maken van hun waarnemingen en
moeten hun aantekeningen onmiddellijk na iedere kwalificatieronde aan de scheidsrechter presenteren.

Assistent-scheidsrechter video
8. a.

De assistent-scheidsrechter video bevindt zich buiten het ijs, naast de video replay
operator.

b.

De assistent-scheidsrechter video moet alle taken uitvoeren zoals toegewezen door
de scheidsrechter.

c.

De assistent-scheidsrechter video moet het video replay systeem tijdens alle ritten
observeren en zijn waarnemingen aan de scheidsrechter rapporteren.
De assistent-scheidsrechter video moet aantekening maken van zijn waarnemingen
en moet zijn aantekeningen onmiddellijk na iedere kwalificatieronde aan de scheidsrechter presenteren.

d.

Starter
9. a.

Voor ISU kampioenschappen en Olympische Winterspelen wordt een starter per
categorie aangewezen. Dit kan alleen gewijzigd worden door de scheidsrechter na
overleg met de vertegenwoordiger van de Technische Commissie of technisch gedelegeerde.
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b.

De starter beslist over alle geschilpunten die betrekking hebben op de start. Hij dient
zijn startcommando's in de Engelse taal te geven.

c.

De starter neemt zijn plaats in, zodanig dat hij duidelijk zicht heeft op alle rijders die
in de rit starten.

d.

Gewaarschuwd door de rondeteller schiet de starter eenmaal, teneinde de laatste
drie ronden van een aflossingswedstrijd aan te geven.

e.

De starter mag een andere starter instrueren de rijders terug te roepen in het geval
van een valse start.

Wedstrijdleider
10. a. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle administratieve zaken en zorgt volledig voor de uitvoering van artikel 296.
b.
c.

Het controleren of de officials en rijders gerechtigd zijn deel te nemen.
Op basis van de resultaten van de ritten zal de wedstrijdleider, overeenkomstig het
officiële programma, bepalen welke rijders zich gekwalificeerd hebben voor de volgende ronde.

d.

De wedstrijdleider deelt de ritten van alle kwalificatieronden in en loot de volgorde
van de ritten.

e.

De wedstrijdleider informeert de betreffende rijders omtrent hun kwalificatie en de rit
waarin zij zullen starten.

Heatbox steward
11. a.

De heatbox steward werkt in een afgebakend gebied genaamd 'heatbox'.

b.

De heatbox steward roept de namen op van degenen die daaropvolgend van start
zullen gaan.

c.

De rijders melden zich bij de heatbox steward voor de start van iedere rit en hij is
verantwoordelijk voor de controle dat de rijders hun deelnemersnummer en juiste uitrusting dragen (zie artikel 291).

d.

Voor ISU-evenementen moet de heatbox steward op lijst van scheidsrechters voor
internationale wedstrijden staan.

Foto-aankomstrechter
12. a.

De foto-aankomstrechter moet de finishfoto aflezen. Hij moet de finishvolgorde en de
tijden van iedere deelnemer meedelen aan de wedstrijdleider of aan elektronische
apparatuur die de uitslag van iedere rit vastlegt. De resultaten worden als officiële
uitslag beschouwd. Dit jurylid mag degene zijn die de fotofinish apparatuur bedient,
beschreven in artikel 280, lid 6.

b.

Voor internationale wedstrijden mag fotofinish apparatuur gebruikt worden om de
finishpositie van alle deelnemers vast te stellen.

c.

De omschrijving fotofinish apparatuur heeft betrekking op een systeem dat de finish
volgorde zodanig registreert dat deze onmiddellijk na de race gereproduceerd kan
worden. De apparatuur moet in staat zijn een duidelijke en ongestoorde foto te produceren van de finish van elke rit.

d.

Indien de fotofinish apparatuur een tijdschaal op de finish foto kan afdrukken worden
de hiervan door de foto aankomstrechter afgelezen tijden als officiële tijden gebruikt.
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e.

Indien het niet mogelijk is om de officiële tijden via een finishfoto vast te stellen mag
elektronische tijdwaarnemingapparatuur gebruikt worden, overeenkomstig artikel
251, om de tijden van alle deelnemers vast te stellen.

Chef-aankomstrechter en aankomstrechters
13. Voor internationale wedstrijden zonder fotofinish apparatuur:
a.
b.

De officiële finishvolgorde wordt vastgesteld door de chef aankomstrechter.
De finishpositie van alle deelnemers wordt genoteerd.

c.

De chef aankomstrechter wijst de aankomstrechters de finishpositie toe. De chef
aankomstrechter noteert alleen de als eerste gefinishte rijder.

d.

Er zijn vier aankomstrechters; de eerste noteert de eerste en de tweede rijder; de
tweede noteert de tweede en de derde rijder; de derde noteert de derde en de vierde
rijder en de vierde noteert de vierde en de vijfde rijder.
Bij zes of meer rijders fungeert de starter of zijn assistent als vijfde aankomstrechter
en noteert de vijfde en zesde rijder.

e.
f.

Tijdens de 3000 meter en aflossingswedstrijden krijgen de aankomstrechters een
rijder of team toegewezen en zij noteren het aantal gereden ronden en de finishpositie.

Chef tijdwaarnemer en tijdwaarnemers
14. Voor internationale wedstrijden zonder fotofinish apparatuur:
a.

De chef tijdwaarnemer is verantwoordelijk voor het waarnemen van de tijden overeenkomstig alle delen van artikel 247 en 250 die toepasbaar zijn voor shorttrack .

b.

De chef tijdwaarnemer zorgt er voor dat hij en de tijdwaarnemers zich buiten de ijsvloer nabij de finishlijn bevinden, teneinde de tijden van de rijders nauwkeurig op te
kunnen nemen.
Wanneer digitale stopwatches gebruikt worden, dienen de tijden in honderdsten van
seconden genoteerd te worden.

c.
d.

De chef tijdwaarnemer moet iedere stopwatch aflezen, de tijden noteren en de officiële tijd vaststellen. Hij waarschuwt de tijdwaarnemers de stopwatches niet vrij te
geven voordat hij dit aangeeft.

e.

Er dienen minimaal twee tijdwaarnemers en een reserve voor de eerste en tweede
finishpositie en een tijdwaarnemer voor de derde positie te zijn.
Zij testen hun stopwatches volgens de standaard procedures.

f.
g.

De tijdwaarnemers moeten hun stopwatches niet vrijgeven, voordat de chef tijdwaarnemer hiertoe opdracht geeft.

h.

De tijdwaarnemers lezen niet de tijden op maar wachten tot de chef tijdwaarnemer
hen verzoekt de stopwatches aan hem te tonen.

Rondeteller
15. a.

b.

De rondeteller toont te allen tijde duidelijk het aantal ronden dat door de leidende
rijder gereden moet worden en hij verdraait het rondebord telkens als de leidende
rijder passeert.
De laatste ronde geeft de rondeteller aan door middel van een belsignaal.
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c.

Bij aflossingswedstrijden waarschuwt de rondeteller de starter als er nog bijna drie
ronden te rijden zijn.

d.

Bij aflossingswedstrijden wordt aan ieder team een rondeteller toegewezen.

Assistent-rondeteller
16. a.

De assistent rondeteller noteert de doorkomsttijden van de leidende schaatser met
een nauwkeurigheid van 1 seconde of minder en controleert de rondeteller voortdurend.

b.

De assistent rondeteller bevindt zich buiten de ijsvloer, maar in de buurt van de rondeteller.

Omroeper
17. De omroeper houdt de toeschouwers volledig geïnformeerd gedurende de wedstrijd.
Daarnaast zal hij op verzoek van de scheidsrechter sancties bekend maken met aanduiding waar en hoe de betreffende rijder(s) een overtreding heeft (hebben) begaan en of er
een toevoeging is. De omroeper moet er ook voor zorgen dat alle officials, ploegleiders,
coaches en rijders volledig geïnformeerd zijn, door middel van openbare aankondigingen
over de bijzonderheden van de wedstrijd.
Alle aankondigingen zijn in de Engelse taal. Indien van toepassing mogen dezelfde aankondigingen ook in een tweede taal gedaan worden.
Baanassistenten
18. Minimaal twee (2) baanassistenten moet aan elke kant van de baan werken. De baanassistenten moeten ervaren schaatsers zijn en kennis hebben van de Engelse taal en de
shorttrackregels begrijpen. Indien mogelijk stelt de baanassistent zich zo op dat hij de rijders en officials niet stoort, maar snel ontbrekende blokken op hun plaats kan zetten.
Officials op het ijs
19. a.

Alleen de scheidsrechter, assistent scheidsrechters en baanassistenten mogen zich
tijdens een rit op het ijs bevinden.

b.

De officials op het ijs dienen passend gekleed te zijn en dienen op schaatsen te
staan.

c.

Alleen met toestemming van de scheidsrechter mogen andere officials zich op het ijs
bevinden gedurende een rit, bijvoorbeeld om indien nodig apparatuur te bedienen.

d.

Bij ISU-evenementen en Olympische Winterspelen en Winter Jeugd Olympische
Spelen moeten de scheidsrechter en zijn assistenten radioapparatuur en het ISU
Race Report System (RRS) gebruiken om hun waarnemingen met elkaar te communiceren, op voorwaarde dat deze apparatuur is beschermd tegen verstoring door
derden.

Artikel 291
Uitrusting van rijders
1. Alle rijders moeten dragen:
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a.

Een valhelm die voldoet aan de van toepassing zijnde ASTM standaard (American
Society for Testing and Materials) voor shorttrack schaatsen. De helmen moeten
een regelmatige vorm hebben en mogen geen uitsteeksels hebben;

b.

Handschoenen of wanten;

c.
d.
e.

Scheenbescherming;
Kleding met lange mouwen en broekspijpen;
Kniebescherming van bekleding of harde laag met bekleding;

f.

De buizen van de schaatsbladen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten afgerond zijn met een minimale straal van 10 millimeter. De schaatsbladen moeten op
tenminste twee punten zonder bewegende delen aan de schoen bevestigd zijn;

g.

Nekbescherming van snijbestendig materiaal, die de nek volledig bedekt.

2. Iedere rijder is er zelf voor verantwoordelijk dat zijn persoonlijke uitrusting aan de hoogste veiligheidseisen voldoet om daardoor de grootst mogelijke veiligheid te verkrijgen
voor de rijders.
3. Verdere specificaties betreffende de uitrusting beschreven in lid 1, hetgeen het voorschrijven van een wereldwijd geaccepteerde industriestandaard kan inhouden, kunnen
door de ISU worden uitgegeven en zullen dan in een ISU Communication of een ISUrondschrijven aangekondigd worden.
Dit is alleen van toepassing op ISU-evenementen en Olympische Winterspelen. Het gebruik van uitrusting volgens deze specificaties wordt aanbevolen voor internationale
wedstrijden.
4. De heatbox steward bepaalt of een rijder de veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen zodat zij in de rit kunnen starten. Rijders van wie de uitrusting niet voldoet aan deze
regels moeten van deelname worden uitgesloten.
5. Een rijder die zijn uitrusting voor het eind van de rit verwijdert, ontvangt een penalty. Het
verlies van uitrusting buiten de schuld van de rijder, b.v. tengevolge van een val, zal niet
resulteren in een penalty.
6. Tijdens de wedstrijd mag een rijder geen technische communicatie-uitrusting dragen met
het oogmerk contact te hebben of informatie te ontvangen van andere personen of bronnen. In het geval van een overtreding ontvangt de rijder een penalty.
7. Alleen met toestemming van de ISU mag een systeem dat gebruik maakt van signalen
van een zender of soortgelijke uitrusting, gebruikt worden bij ISU evenementen om informatie te registreren voor publiek, media en officials. De uitrusting moet volgens
instructie gedragen worden. Bij ingebreke blijven zal een penalty opgelegd worden.

Artikel 292
Wereldrecords
1. a.

Wereldrecords worden door de ISU geregistreerd: De ISU Council zal alleen tijden
als wereldrecord erkennen die gereden zijn in ISU evenementen (ISU kampioenschappen, ISU wereldbekerwedstrijden en andere wedstrijden die door de ISU
specifiek als “ISU” worden aangemerkt) en de Olympische Winterspelen voor de
volgende afstanden en onder de volgende voorwaarden:
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b.

voor dames over de afstanden 500, 1000, 1500 en 3000 meter
voor heren over de afstanden 500, 1000, 1500 en 3000 meter
voor junioren dames over de afstanden 500, 1000 en 1500 meter
voor junioren heren over de afstanden 500, 1000 en 1500 meter
voor dames teams over de afstand 3000 meter aflossing
voor heren teams over de afstanden 3000 en 5000 meter aflossing

Wereldrecords worden in overweging genomen in duizendsten van een seconde,
onder voorwaarde dat de tijden zijn vastgesteld:
-

op een officiële ISU-baan als omschreven in artikel 280, lid 1;

-

dat fotofinish apparatuur en/of elektronische tijdwaarneming is gebruikt, waarbij
de originele uitvoer van de betreffende apparatuur als bewijs dient;
dat een ISU scheidsrechter en starter in functie zijn;

-

dat rondetijden nauwkeurig genoteerd zijn bij afstanden van 1500 meter en
meer;

-

dat de gereden afstanden en de starttijden in overeenstemming waren met de
aankondiging;

-

dat het originele officiële ISU protocol van de wedstrijd, samen met de certificaten betreffende de stopwatches en baan en een programma van de wedstrijd
beschikbaar zijn.

c.

Junioren wereldrecords kunnen alleen geaccepteerd worden onder de voorwaarde dat deze tijden zijn vastgesteld in een wedstrijd die alleen open is voor
junioren.

d.

Iedere deelnemer die een wereldrecord behaalt, moet met negatief resultaat een
dopingcontrole ondergaan hebben op de dag van de rit, opdat het record erkend
wordt.

e.

Als een wereldrecord op dezelfde afstand in een wedstrijd meer dan een keer
verbeterd is, zal alleen de best behaalde tijd als wereldrecord erkend worden.

f.

Van iedere deelnemer die een wereldrecord evenaart moet de naam op de recordlijst vermeld worden.

g.

Voor ieder behaald record, of voor de evenaring van een record, zal de rijder
een diploma van de ISU ontvangen.

h.

Alle betreffende documenten moeten door het organisatiecomité binnen 30 dagen na de wedstrijd aan de algemeen directeur van de ISU worden voorgelegd.

Artikel 293 is gereserveerd voor mogelijk toekomstige bepalingen in de "Specifieke bepalingen voor shorttrack ".
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IV. TECHNISCHE REGELS SHORTTRACK
A. RITTEN
Artikel 294
Soorten wedstrijden
1. Shorttrackwedstrijden bestaan uit ritten met massa start:
a. Individuele ritten;
b.

Aflossingsritten.

2. Bij ISU-evenementen, Olympische Winterspelen en de Winter Jeugd Olympische Spelen
bepaalt een afvalsysteem de voortgang op elke afstand van de eerste ronde tot de finale.
3. Bij ranking finales in ISU kampioenschappen en in internationale wedstrijden mag een all
finals systeem worden gebruikt waarin alle rijders zich plaatsen voor finales in verschillende niveaus.

B. DEFINITIES
Artikel 295
Algemene voorwaarden en definities
1. a. Rit: zie ISU Constitution Artikel 38
b. Kwalificatieronden: zie ISU Constitution Artikel 38.
c.
d.

Ranking Finales: één (1) ronde om de klassering van rijders die zijn uitgeschakeld in
het afvalsysteem, te bepalen.
Wedstrijd: zie ISU Constitution Artikel 38.

e.

Coach/teamleider/begeleiders: deelnamegerechtigde personen die benoemd zijn
door het betreffende ISU-lid om de rijder/het team van het lid te ondersteunen en te
vertegenwoordigen.

f.

Het “Field of Play” bij shorttrackwedstrijden bestaat uit het ijsoppervlak, de onmiddellijke omgeving, heatbox, coaches box, de voor officials aangegeven ruimte, en
andere als zodanig aangegeven ruimten.

g.

Gedurende iedere kwalificatieronde wordt slechts één persoon per deelnemende
rijder toegestaan in het voor het coachen bestemde gedeelte naast de baan.

Programma
2. a.

b.

Individuele wedstrijden worden gehouden over 500, 1000, 1500 en 3000 meter. Met
toestemming van de Technische Commissie mogen ook ritten over andere afstanden worden gehouden.
Korte afstanden :
Lange afstanden:

500 en 1000 meter
1500 en 3000 meter
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c.

Aflossingswedstrijden worden als volgt gehouden:
-

Dames:
Heren:

3000 meter
5000 meter

-

Bij internationale wedstrijden mogen aflossingswedstrijden voor heren ook over
3000 meter worden gehouden.

d.

De benamingen van de kwalificatieronden hangen af van het aantal ronden en zijn:
1 : Finale(s)
2 : heats, Finale(s)
3 : heats, halve finales, Finale(s)
4 : heats, kwartfinales, halve finales, Finale(s)
5 : preliminaries, heats, kwartfinales, halve finales, Finale(s)
6 : pre-preliminaries, preliminaries, heats, kwartfinales, halve finales, Finale(s)
7 : pre-preliminaries, preliminaries, heats, achtste finales, kwartfinales, halve finales,
Finale(s)

e.

Het aantal rijders per rit in ISU-evenementen is beperkt en moet als volgt gepland
worden:
500 m

1000 m

1500 m

Kwartfinales

5

5

Halve Finales

4

5

7

Finales

4

4

6

Voor uitzonderingen, zie artikel 290, lid 5. Zie artikel 281, lid 4 en artikel 285, lid 4
voor de 3000 meter superfinale. Zie artikel 283, lid 4 voor de 1500 meter superfinale.
Aan deze superfinales zijn geen medailles verbonden.
Het aantal rijders per rit in Olympische Winterspelen is beperkt en moet als volgt gepland worden:
500 m

1000 m

1500 m

Kwartfinales

4

4

Halve Finales

4

4

6

Finales

4

4

6

Voor wedstrijden die volgens artikel 287 worden gehouden, kunnen andere aantallen
rijders per rit worden gebruikt.
f.

De ritwinnaars en de als tweede geklasseerde rijders van de heats plaatsen zich
voor de volgende ronde. De snelste derde rijders mogen gebruikt worden indien het
aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft. Bij wereldbekerwedstrijden mogen rijders zich ook kwalificeren door middel van een herkansingsproces.

g.

Voor A- en B-finales kwalificeren de rijders zich vanuit de halve finales volgens artikel 295 lid 2.
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h.

Bij ISU-evenementen, Olympische Winterspelen en de Winter Jeugd Olympische
Spelen wordt een B-finale met één (1) rijder / aflossingsteam niet gereden en krijgt
de gekwalificeerde rijder / het aflossingsteam de eerste finish positie toegewezen.
In wereldbekerwedstrijden wordt een B-finale met twee (2) of minder rijders niet gereden en krijgen de gekwalificeerde rijders de eerste finish positie toegewezen.
In wereldbekerwedstrijden wordt een B-finale met één (1) aflossingsteam niet gereden en krijgt het gekwalificeerde aflossingsteam de eerste finish positie toegewezen.

i.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor Wereldbekerwedstrijden is het ook
mogelijk dat bij de kwalificatie- en herkansingssessies alleen ritwinnaars doorgaan
naar de volgende ronde. De snelste tweede rijders mogen gebruikt worden indien
het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft.

j.

Bij wereldbekerwedstrijden mag het gastland,na goedkeuring van de Technische
Commissie, één (1) rijder inschrijven op elk van de individuele afstanden in de wereldbekersessie, behalve bij de wereldbekerwedstrijden aangewezen voor
Olympische kwalificatie.

k.

Deelnemers dienen tussen de ritten tenminste vijftien (15) minuten rust te krijgen.

l.

Als de blokken niet juist zijn geplaatst op overeenkomende banen, worden de tijden
uit de betreffende rit niet genoteerd, en als snelste als derde geplaatste rijders zich
kwalificeren in de betreffende ronde, zal de betreffende rijder worden toegevoegd en
het normale aantal snelste derden zal worden genomen van de resterende rijders
die op de derde plaats finishen.

Aankondiging
3. a.

b.

Voor de aankondiging van ISU-evenementen zie artikel 129, voor internationale
wedstrijden artikel 110 en voor Olympische Winterspelen artikel 126. De aankondiging dient ook aanvullende informatie te bevatten, zie artikel 112.
De wedstrijdregels worden vermeld in het gepubliceerde programma.

Inschrijvingen
4. a.

Inschrijvingen voor ISU-evenementen kunnen alleen door de betreffende ISU-leden
gedaan worden.

b.

ENTRIES: Het aantal deelnemers , reserves, coaches en teamleiders, moet tenminste zes (6) weken voor de eerste dag van de wedstrijd ingeschreven worden. Het
aantal andere personen dat met het team reist moet ook ten minste zes (6) weken
voor het betreffende ISU evenement afzonderlijk worden opgegeven. ISU-leden
wordt uitdrukkelijk verzocht alleen het aantal rijders in te schrijven, dat men werkelijk
van plan is naar het betreffende ISU-evenement te sturen.

c.

FINAL ENTRIES: Uiterlijk op de vijfde dag voor de start van de eerste rit van de
wedstrijd moet de volgende informatie aan het organisatiecomité te worden meegedeeld.
- De namen van de deelnemers en de reserves per categorie met hun Internationale Registratienummers.
- De namen van de deelnemers voor elk van de betreffende individuele afstanden,
indien van toepassing.
- Bevestiging van deelname aan de aflossing, indien van toepassing.
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d.

De data en tijden van aankomst en vertrek van de deelnemers en hun begeleiders
moeten opgegeven worden bij de definitieve inschrijving.

e.

Voor nagekomen inschrijvingen is artikel 115, lid 6 van de algemene reglementen
van toepassing.

f.

De namen van de deelnemers voor elk van de betreffende individuele afstanden,
indien van toepassing, moeten aan de wedstrijdleider uiterlijk om 18.00 uur op de
avond twee dagen vóór de start van de eerste rit van de wedstrijd.

g.

De plaatsingslijst van de deelnemers in de volgorde van hun klassering, snelste tijd
(zie artikel 286, lid 9a, b en c) of de uitslag van een loting (zie artikel 286, lid 9d)
moeten ten minste om 15:00 uur op de dag vóór de start van de eerste rit van de
wedstrijd worden bekendgemaakt.

h.

Alle opmerkingen betreffende de plaatsingslijst van de deelnemers, kwalificatieprocedure en andere gepubliceerde officiële documenten kunnen aan de wedstrijdleider
worden gericht tot 18:00. uur op de dag vóór de start van de eerste rit van de wedstrijd.
De samenstelling van de ritten wordt drie (3) uur voor de start van de eerste rit van
de betreffende afstand/categorie gepubliceerd.

i.
j.

Deelnemers moeten ter plaatse van het ISU-evenement om 18.00 uur op de dag
vóór de start van de eerste rit van de wedstrijd aanwezig zijn, of het Organisatiecomité moet hun aankomst in de plaats van het betreffende ISU evenement
bevestigen.

k.

Elke financiële bijdrage die door het Organisatiecomité wordt opgelegd voor het
doen van plaatselijke regelingen, moeten worden meegedeeld in de aankondiging.

Punten en klassementen
5. a.

Finalepunten worden alleen toegekend in A- en B-finales. De punten 34, 21, 13, 8, 5,
3, 2 en 1 worden toegekend in aflopende volgorde, te beginnen met de eerste plaats
in de A-finale en nadat aan alle plaatsen in de A-finale punten zijn toegekend, worden de resterende punten aan de B-finale toegekend in aflopende volgorde te
beginnen met de eerste plaats.

b.

Een rijder die in de A-finale een penalty krijgt of niet finisht, krijgt hetzelfde aantal
punten als de winnaar van de B-finale. Een rijder die in de B-finale een penalty krijgt,
krijgt geen punten.

c.

Rijders van wie de scheidsrechter heeft verklaard dat zij gefinisht zijn, krijgen het
overeenkomstig aantal punten.

d.

Geen punten worden toegekend aan rijders die niet starten, een gele kaart hebben
ontvangen of een rode kaart hebben ontvangen.

e.

Indien er rijders tegelijk finishen, krijgen alle betrokken rijders de punten voor die finishpositie (b.v. bij gelijke 2e plaatsen, krijgen beide rijders 21 punten). Als er twee
rijders gelijk finishen, worden de punten voor de volgende finishpositie niet toegekend; in geval van drie betrokken rijders, worden de punten voor de volgende 2
finishposities niet toegekend.

6. Voor iedere afstand wordt een klassement opgemaakt waarin de deelnemers worden
gerangschikt:
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-

naar blok:

-

- voor Olympische Winterspelen: finalisten, halve finalisten, kwartfinalisten etc.;
- voor ISU-evenementen: A-finale, B-finale, , halve finalisten, kwartfinalisten etc.;
voor alle andere wedstrijden: volgens het kwalificatieschema;
naar positie (finishplaats) in het betreffende blok;

-

naar positie (finishplaats) in de opeenvolgende daaraan voorafgaande
kwalificatieronden;
naar de beste tijd in enige rit gereden op de betreffende afstand;
als er na de voorgaande criteria geen verschil is, worden in een volledig afgewerkt
afstandsklassement de betrokken rijders gelijk geklasseerd.

Voor alle tussentijdse afstandsklassementen:
-

in het geval van gelijke tijden op de afstand, wordt er geloot voor de volgorde.

In het geval er geen tijd(en) beschikbaar zijn, wordt er tussen de betrokken
rijders/teams geloot om hun klassering te bepalen in vergelijking met de anderen
met dezelfde plaats (finish positie).
7. Voor de superfinales over 3000 meter wordt het klassement als volgt gemaakt:
Met negentien (19) ronden te gaan klinkt een belsignaal; de eerste rijder die de finishlijn
passeert met achttien (18) ronden te gaan krijgt vijf (5) wedstrijdpunten.
Met tien (10) ronden te gaan klinkt een belsignaal; de eerste rijder die de finishlijn passeert met negen (9) ronden te gaan krijgt vijf (5) wedstrijdpunten.
Als de betreffende rijder een penalty, een gele kaart, een rode kaart ontvangt of niet finisht, dan worden de wedstrijd punten niet toegekend aan enige rijder.
Aan de finish worden 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 en 1 wedstrijdpunten toegekend in aflopende
volgorde, te beginnen met de eerste plaats.
De wedstrijdpunten van de tussensprints en de wedstrijdpunten van de finish worden
opgeteld tot een 3000 meter klassement.
Voor het 3000 meter superfinale afstandsklassement de rijders worden gerangschikt:
- naar wedstrijdpunten
- naar finish positie
-

Finalepunten worden toegekend volgens het 3000 meter superfinale
afstandsklassement. De punten 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2 en 1 worden toegekend in
aflopende volgorde, te beginnen met de eerste plaats.
8. Rijders of aflossingsteams die
-

in de eerste ronde een penalty krijgen, niet starten of niet finishen of
een gele kaart of een rode kaart ontvangen in enige ronde,

worden niet geklasseerd, maar worden vermeld als deelnemer.
Slechts met het doel om een algemeen klassement te berekenen, krijgen deze rijders
een virtuele klassering, equivalent met het aantal deelnemers op die afstand, plus één.
9. In het eindklassement (en elk algemeen tussenklassement) worden de rijders geklasseerd
-

naar het totaal aantal finalepunten;

-

naar de positie (finishplaats) in de superfinale
naar het totaal van de rangnummers van alle afstandsklassementen;
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-

naar de hoogste klassering op een van de afstanden, en vervolgens naar de andere beste klasseringen;

-

naar de beste tijd op de langste afstand van het programma.

10. Om de eerste kwalificatieronde bij de ISU-evenementen op te kunnen maken, worden
wereldranglijsten bijgehouden over alle individuele afstanden, gecombineerde afstanden
en aflossing. Zie artikel 286, lid 9.
11. a. Teams bestaan uit 4 of 5 rijders die allen als deelnemers beschouwd worden. Aan
iedere aflossingsrit in een wedstrijd nemen ten hoogste 4 rijders deel. Inschrijvingen
van teams met minder dan 4 of meer dan 5 rijders mogen niet geaccepteerd worden.
b. Namen van reserves, overeenkomend met het aantal gewone inschrijvingen, mogen
worden ingeschreven.
c. Alle rijders van een aflossingsteam moeten tot een en hetzelfde ISU-lid behoren. Bij
bepaalde wedstrijden mogen, met toestemming van de ISU, teams worden samengesteld met rijders van verschillende ISU-leden.
Kleding
12. Gedurende ISU-evenementen en Olympische Winterspelen moeten alle rijders, lid van
hetzelfde nationale team (individueel en aflossing) gelijk gekleed zijn. De wedstrijdkleding moet aan de buitenkant van beide onderbenen de naam van het land of de officiële
afkorting dragen. De afmetingen van de letters mogen niet kleiner zijn dan 5 centimeter
in hoogte. De wedstrijdkleding en trainingskleding mogen de naam van de rijder tonen.
Zie de betreffende ISU Communication.
Helmovertrekken
13. a. Helmovertrekken, verstrekt door de ISU of de organisatoren van ISU-evenementen
en Olympische Winterspelen, die duidelijk het nummer van de rijder tonen in contrasterende kleuren, moeten gedragen worden. Helmovertrekken die bij ISUevenementen gebruikt worden, moeten goedgekeurd worden door de vertegenwoordiger van de Technische Commissie.
Als er GEEN helmovertrekken worden verstrekt mogen de rijders op hun helm een
artistiek patroon laten zien.
b. Na iedere afstand van een ISU-kampioenschap zal de organisatie aan de rijder die
het hoogste aantal finalepunten heeft behaald, een helmovertrek met een contrasterende kleur uitreiken. Als rijders hetzelfde aantal finalepunten hebben, zal de rijder
met de hoogste klassering (zie artikel 295, lid 9) dit speciale helmovertrek dragen.

Artikel 296
Lotings- en plaatsingsprocedure
1. Er vindt een loting plaats om de startvolgorde van elke rit te bepalen.
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2. Voor ISU-evenementen en Olympische Winterspelen wordt de samenstelling van de
eerste kwalificatieronde van de eerste afstand, zowel individueel als aflossing, gemaakt
door de wedstrijdleider in overleg met de scheidsrechter en de vertegenwoordiger van de
Technische Commissie, in overeenstemming met de betreffende wereldranglijst. (zie artikel 286)
3. a.

De samenstelling van de ritten in elke kwalificatieronde is gebaseerd op een plaatsingslijst van alle rijders.

b

Voor wedstrijden over afzonderlijke afstanden, b.v. Olympische Winterspelen en Wereldbekerwedstrijden, wordt de geldende wereldranglijst per afstand gebruikt als
plaatsingslijst voor de eerste kwalificatieronde. Voor alle andere kwalificatieronden
wordt het geldende afstandsklassement gebruikt.

c

Voor allround wedstrijden waarin iedere afstand wordt afgesloten met de finale voordat ritten van de volgende afstand worden gereden, wordt de overall wereldranglijst
gebruikt als plaatsingslijst. Voor alle andere kwalificatieronden wordt het geldende
tussenklassement volgens artikel 295, lid 9, gebaseerd op de uitslagen van alle afstanden inclusief de huidige afstand, gebruikt als plaatsingslijst.

d

Voor allround wedstrijden waarin kwalificatieronden over meerdere afstanden worden
gereden vóór de finale van de eerste afstand, wordt de wereldranglijst per afstand
gebruikt als plaatsingslijst voor de eerste kwalificatieronde.
Voor kwalificatieronden, anders dan de eerste kwalificatieronde, die zijn geprogrammeerd vóór de finale van de eerste afstand en voor de ranking finales, wordt het
afstandsklassement gebruikt als plaatsingslijst.
Voor alle andere kwalificatieronden wordt het geldende tussenklassement volgens artikel 295, lid 9, gebaseerd op de uitslagen van alle afstanden inclusief de huidige
afstand, gebruikt als plaatsingslijst.

e

Aan de niet-geklasseerde rijders wordt een rangvolgorde toegekend door middel van
een loting door de wedstrijdleider.

4. De samenstelling van de ritten in elke kwalificatieronde wordt door de wedstrijdleider
gemaakt door de rijders in de ritten te plaatsen volgens de klassering van de rijders op
de plaatsingslijst: de als eerste geklasseerde rijder wordt in de eerste rit geplaatst, de als
tweede geklasseerde rijder wordt in de tweede rit geplaatst etc., waarbij de ritten in eerste instantie altijd van de eerste tot de laatste rit worden ingevuld. De tweede rij, d.w.z.
de tweede rijder in elke rit, wordt gevuld van de laatste tot de eerste rit. De volgende rijen
worden afwisselend gevuld van de eerste tot de laatste rit, en van de laatste tot de eerste rit, totdat alle geklasseerde rijders zijn geplaatst.
5. Behalve voor kwartfinales en halve finales: Als een rijder geplaatst zou moeten worden
in een rit die een rijder van hetzelfde land bevat, dan wordt hij verplaatst naar de volgende beschikbare rit, tenzij de rijder geplaatst zou worden in een rit op de volgende rij. In
dat geval wordt de rijder verwisseld met de voorgaande geplaatste rijder, of met diens
voorgangers op dezelfde rij indien nodig om de plaatsing van rijders van hetzelfde land in
een rit te vermijden. Als er niet meer ritten beschikbaar zijn om een rijder naar te verplaatsen, dan mag de wedstrijdleider, met toestemming van de scheidsrechter, rijders in
een voorgaande rij verwisselen, maar alleen binnen die rij, te beginnen met de laagst
geklasseerde, om het probleem op te lossen. Als het probleem niet opgelost kan worden,
dan wordt de rijder in de oorspronkelijk bepaalde rit geplaatst.
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6. De wedstrijdleider loot de startvolgorde onmiddellijk nadat de samenstelling van de ronde gemaakt is.
7. De samenstelling van de ranking finales voor elke afstand wordt door de wedstrijdleider
gemaakt door de rijders in de ranking finales te plaatsen volgens het afstandsklassement. Het aantal rijders per rit wordt bepaald volgens de kwalificatietabellen,
gepubliceerd door de Technische Commissie.
De hoogst geklasseerde rijders komen in de laatste ranking finale, de volgende hoogst
geklasseerde rijders komen in de een na laatste ranking finale, etc. Ranking finales met
één (1) rijder worden niet gereden.
8. De startposities voor de eerste kwalificatieronde van een afstand worden geloot door de
wedstrijdleider.
Voor elke volgende ronde worden de startposities niet geloot maar bepaald door de tijd
gereden in de voorgaande kwalificatieronde. De startposities worden aan de rijders / aflossingsteams toegekend vanaf de binnenzijde van de baan in de volgorde van hun
tijden, te beginnen met de snelste tijd in de volgende volgorde:
a. In het geval dat er geen tijd in de voorgaande kwalificatieronde beschikbaar is
voor een rijder / aflossingsteam ten gevolge van het falen van technische apparatuur of een onjuiste plaatsing van de blokken, dan wordt de beste tijd in
enige rit in deze wedstrijd over de betreffende afstand genomen om de startpositie te bepalen in overeenstemming met lid c hieronder.
b. Als er helemaal geen tijden beschikbaar zijn, dan wordt eerst geloot voor de
startposities voor alle rijders / aflossingsteams zonder tijd.
c. Daarna wordt aan de rijders / aflossingsteams met een tijd hun startpositie
toegekend volgens de tijden.
d. In het geval dat er geen tijd in de voorgaande ronde beschikbaar is ten gevolge van de beslissing van de scheidsrechter dat de rijder/het aflossingsteam
was gefinisht zonder tijd, dan krijgt de betreffende rijder / aflossingsteam een
startpositie na de voorgaande rijders / aflossingsteams.
e. Na het bepalen van de startposities van bovenvermelde rijders, worden rijders
geplaatst die door middel van een ‘wild card’ zijn gekwalificeerd.
f.

Rijders die zijn gekwalificeerd via een herkansingsronde (‘repechage’) krijgen
een startpositie na bovenvermelde rijders / aflossingsteams.

g. In het geval twee (2) of meer rijders / aflossingsteams dezelfde tijd hebben,
dan wordt beste tijd in enige rit in deze wedstrijd over de betreffende afstand
genomen om de volgorde te bepalen waarin de betreffende rijders / aflossingsteams een startpositie wordt toegekend.
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C. WEDSTRIJDBEPALINGEN
Artikel 297
Individuele wedstrijden
1. a.

Wedstrijden worden gereden tegen de wijzers van de klok in, dat wil zeggen dat de
binnenkant van de baan aan de linkerzijde van de rijder / aflossingsteam is.

b.

Inhalen is altijd toegestaan, maar totdat de rijders / aflossingsteams zich naast elkaar bevinden, ligt de verantwoordelijkheid voor elke obstructie of botsing bij de
inhalende rijder / aflossingsteam, op voorwaarde dat de ingehaalde rijder / aflossingsteam niet onjuist handelt.

c.

Als een rijder / aflossingsteam op een ronde achterstand wordt gereden mag hij blijven rijden, bij voorkeur aan de buitenzijde van de baan, zonder de andere
deelnemers te beïnvloeden of te hinderen.

d.

Als een rijder / aflossingsteam op twee ronden achterstand komt moet die rijder /
aflossingsteam de wedstrijd staken, tenzij zich een of meer rijders/aflossingsteam
zeer dichtbij zijn plaats in de wedstrijd bevinden. Rijders/aflossingsteam die op basis
van dit artikel de wedstrijd hebben verlaten, worden aangemerkt als niet gefinisht.
Als de scheidsrechter, naar zijn goeddunken, van mening is dat de rijder / aflossingsteam niet heeft kunnen finishen om redenen die buiten de invloed van de rijder /
aflossingsteam liggen, dan mag de scheidsrechter verklaren dat de rijder gefinisht is,
maar er wordt geen tijd genoteerd.

e.

Een rijder / aflossingsteam heeft de afstand afgelegd als de rijder de finishlijn met de
voorkant van het blad van zijn schaats heeft bereikt.

Overtredingen
2. a.

b.

Als algemene wedstrijdregel geldt dat de rijders / aflossingsteams door hun wijze
van rijden het oprecht sportieve en veilig verloop van de rit moeten bevorderen zodat
de uitslag de ware krachtsverhouding aangeeft.
Als overtreding van de wedstrijdregels worden aangemerkt:
OFF TRACK:

Het bekorten van de te rijden afstand door met een of
beide schaatsen links van de, door markeringsblokken
aangegeven, bocht te rijden.

IMPEDING:

Moedwillig hinderen, blokkeren, inrijden op, of duwen van
een andere rijder met welk deel van het lichaam dan ook.
Hinderen van een andere rijder door zijn/haar lijn te kruisen en daarbij bewust contact te veroorzaken.

ASSISTANCE:

Iedere rijder neemt deel als individu. Elke hulp van andere
rijders is een reden voor sancties tegen alle betrokken
rijders / aflossingsteams. Dit heeft geen betrekking op de
duw die de rijder krijgt van zijn teamgenoot in aflossingswedstrijden.

KICKING OUT:

Het moedwillig schoppen met een schaats gedurende
enig deel van een rit, waardoor gevaar ontstaat, inbegre43
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pen bij de finishlijn, of met het lichaam over de finishlijn
duiken, is verboden.
Aflossingswedstrijden
3. a.

Teams bestaan maximaal uit de volgende aantallen rijders:
Wereldkampioenschappen:
5
Wereldkampioenschappen Junioren:
4
Europese Kampioenschappen:
5
Wereldbekerwedstrijden:
zie Wereldbeker Communication
Alle andere wedstrijden:
5
In elke rit moeten vier (4) van de aangemelde rijders deelnemen.

b.

Alle leden van een team moeten gelijk gekleed zijn. Teams die hieraan niet voldoen
worden van deelname uitgesloten.

c.

Een rijder is in de wedstrijd en verantwoordelijk voor het team tot hij wordt afgelost
door een teamgenoot. De aflossing geschiedt door aanraking, dat wil zeggen een rijder is niet in de rit tot hij door de rijder die hij aflost is aangeraakt, of heeft
aangeraakt.

d.

Een rijder mag te allen tijde afgelost worden behalve tijdens de laatste twee (2) ronden. Deze ronden moeten door één rijder gereden worden. Een waarschuwingsschot wordt gelost om het ingaan van de laatste drie (3) ronden aan te geven.
Bij een val gedurende de laatste twee ronden mag de rijder worden afgelost.

e.

Overtredingen bij aflossing
4. a.
b.

De individuele wedstrijdregels, leden 1 en 2, gelden ook voor aflossingswedstrijden,
dat wil zeggen voor alle teamleden zowel rijdend als afgelost.
Als overtredingen van de aflossingswedstrijdregels worden beschouwd:
RELAYING NON
TOUCH:
RELAYING DURING
LAST TWO (2) LAPS:

de aflossing vindt plaats zonder aanraking of de aanraking is niet duidelijk, goed zichtbaar en waargenomen
door de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters.
de laatste aflossing is niet duidelijk voor aanvang van de
laatste twee ronden begonnen.

Sancties bij overtreding van de wedstrijdregels of de ISU ‘Code of Ethics’
5. a.

De term “diskwalificatie” zoals gebruikt in artikel 123 lid 4c wordt geacht de verschillende sancties te beschrijven die in dit artikel genoemd worden, zonder beperking
inhoudende de volgende soorten sancties:
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i.

PENALTY: In het geval van een overtreding van de wedstrijdregels, wordt een
penalty gegeven door de scheidsrechter. Met uitzondering van de A-finale,
waar artikel 295 lid 5b van toepassing is, wordt de rijder / het aflossingsteam
in de betreffende rit waarin de overtreding plaatsvond, gediskwalificeerd en
wordt uitgesloten van deelname aan de volgende ronde van de betreffende
afstand. De punten/resultaten van de rijder / het aflossingsteam in de betreffende rit komen te vervallen, voor de A-finale in ISU kampioenschappen zie
artikel 295 lid 5b. Eerder behaalde punten/resultaten worden niet beïnvloed.
Als in een rit meer dan één overtreding van de regels “Impeding” en/of “Kicking Out” door dezelfde rijder / aflossingsteam wordt gemaakt, dan geeft de
scheidsrechter de betreffende rijder / aflossingsteam een gele kaart.

ii.

GELE KAART: Als de scheidsrechter een overtreding van de wedstrijdregels
als onveilig, schadelijk of risicovol beoordeelt, dan wordt aan de rijder een
gele kaart getoond. De rijder / het aflossingsteam wordt in de betreffende rit
waarin de overtreding plaatsvond, gediskwalificeerd en wordt uitgesloten van
deelname aan de volgende ronde van de betreffende afstand. De punten/resultaten van de rijder / het aflossingsteam in alle ritten van de
betreffende afstand komen te vervallen.
Een rijder die in dezelfde wedstrijd twee keer een gele kaart getoond wordt,
wordt bestraft met een rode kaart, wordt onmiddellijk uitgesloten van de wedstrijd en wordt niet opgenomen in het eindklassement.
Een gele kaart die aan een aflossingsteam gegeven wordt, wordt niet opgeteld bij een gele kaart die aan een individuele rijder is gegeven en
omgekeerd.
RODE KAART:

iii.

1) Als een overtreding van de wedstrijdregels als opzettelijk gevaarlijk of uiterst nalatig beoordeeld wordt of als een overtreding van de ISU ‘Code of
Ethics’ plaatsvindt in de periode tussen de verschijning van de rijder in de
heatbox voor de rit en het verlaten van de heatbox na de rit, dan toont de
scheidsrechter de rijder een rode kaart.
De rijder wordt gediskwalificeerd van de wedstrijd, inbegrepen de aflossingswedstrijd, en wordt niet opgenomen in het individuele
eindklassement. Als een lid van een aflossingsteam een rode kaart krijgt
tijdens een aflossingswedstrijd, dan wordt het aflossingsteam gediskwalificeerd en wordt niet opgenomen in het eindklassement van de aflossing.
De betreffende rijder wordt uitgesloten van de wedstrijd en wordt niet opgenomen in het individuele eindklassement. De rijder / het aflossingsteam
verliest alle punten/uitslagen verkregen in eerdere ritten van de wedstrijd.
2) Als een rijder in dezelfde wedstrijd twee (2) keer een gele kaart getoond
wordt, dan wordt aan de rijder een rode kaart getoond.
3) Een rode kaart kan ook getoond worden aan een rijder voor een actie of
gedrag op of buiten het ijs gedurende de periode van de wedstrijd, d.w.z.
het begin en het eind van de wedstrijd zoals vastgelegd door het regelgevende lichaam van de wedstrijd, welke door de scheidsrechter wordt
beschouwd als
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i.

Het negeren van de instructies van een bevoegde official,

ii.

Een overtreding van de ISU ‘Code of Ethics’.

Iedere official of andere deelnemer aan een ISU-activiteit die getuige is van
een overtreding van de ISU ‘Code of Ethics’ gedurende de wedstrijdperiode
moet dit mondeling rapporteren aan de scheidsrechter. De scheidsrechter
moet schriftelijk rapporteren aan de Technische Commissie Shorttrack betreffende iedere rijder aan wie een rode kaart getoond is. De Technische
Commissie stuurt deze informatie door aan de Sportdirecteur die de Council
zal informeren De Technische Commissie Shorttrack maakt een databank
van alle gele en rode kaarten die gedurende een schaatsseizoen zijn gegeven. Onafhankelijk van de rode kaart beslissing van de scheidsrechter, valt
iedere rijder op ieder moment onder de disciplinaire autoriteit van de ‘Disciplinary Commission’ (DC) en is onderworpen aan een sanctie opgelegd door
de DC
Als een rijder in totaal twee (2) rode kaarten heeft gekregen binnen 12
maanden, dan zal die rijder automatisch worden geschorst voor alle ISUevenementen, Olympische Winterspelen en internationale wedstrijden voor
tenminste twee (2) maanden of drie (3) van toepassing zijnde wedstrijden
waarbij de langste periode van beide wordt genomen.
b.

De beslissing van de scheidsrechter dat: (i) er een overtreding was van de wedstrijdregels of de ‘Code of Ethics’ of (ii) beslissingen waarin de aankondiging van de
resultaten die tonen dat er geen overtreding was, worden bevestigd, zijn bindend en
tegen dergelijke beslissingen zijn geen protesten mogelijk (zie artikel 123 lid 4c).

c.

Als naar de mening van de scheidsrechter en zijn assistenten de deelnemers een te
langzame wedstrijd rijden zullen zij de rit stoppen en het als 'geen wedstrijd' verklaren en kunnen zij rijder(s) een penalty opleggen.

d.

Als tijdens de rit een onregelmatigheid plaatsvindt die mogelijk de uitslag beïnvloedt
mag de scheidsrechter de rit stoppen en een onmiddellijke herstart van de rit bevelen. Als de afstand helemaal is afgelegd, mag de scheidsrechter bevelen dat de rit
wordt overgereden met inachtneming van de rusttijd volgens artikel 295, lid 2. Als
een van de rijders / aflossingsteams onder dit artikel een sanctie wordt opgelegd
voor gedragingen voordat de rit gestopt is, dan zal die rijder(s) en zijn aflossingsteam (als het een aflossingsrit is) niet deelnemen in de herstart of in de nieuwe rit.

e.

Elke rijder voor wie de rit gestopt wordt (in het belang van zijn veiligheid), wordt niet
toegestaan om deel te nemen aan de herstart, tenzij de rijder niet in staat was door
te gaan vanwege redenen buiten zijn controle. Dit is niet van toepassing op de startprocedure. De resultaten van rijder(s) die om deze reden zijn uitgesloten van een
herstart worden aangemerkt als “niet gefinisht”. Dit is ook van toepassing op aflossingsteams,
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f.

Sancties die onder dit artikel worden opgelegd door de scheidsrechter moeten aan
het eind van elke rit gecommuniceerd worden aan de wedstrijdleider door het helmnummer door te geven, cijfer voor cijfer, plus het land van de rijder. De
wedstrijdleider rapporteert zijn notities terug aan de scheidsrechter, die de beslissing
opnieuw bevestigt. De vastgelegde beslissing is de definitieve beslissing die niet
meer gewijzigd kan worden, tenzij er een notatiefout, technische fout, datafout of
communicatiefout is gemaakt. De correcties moeten gemaakt worden vóór de volgende kwalificatieronde. Iedere correctie moet officieel aangekondigd en
gedocumenteerd worden.
Sancties worden aan het eind van iedere rit aangekondigd vóór de aankondiging van
de officiële uitslag aan de rijder(s) / teamcoach of teamleider, en via het omroepsysteem ter informatie van de toeschouwers, met aanduiding waar en hoe de
betreffende rijder(s)/aflossingsteam een overtreding heeft (hebben) begaan en of er
een toevoeging is.
Als het omroepsysteem luid en duidelijk te verstaan is in de coaches box, of als de
informatie onmiddellijk beschikbaar is op een scherm of een ander communicatieapparaat, dan is het niet nodig dat een van de officials op het ijs naar de coaches box
gaat om de beslissing(en) aan te kondigen.
In geval van een overtreding van de ISU ‘Code of Ethics’, op of buiten het ijs, binnen
de wedstrijdperiode, mag de sanctie ook later aangekondigd worden en zijn de gevolgen als aangegeven in lid 5a iii 1 hierboven van toepassing.

Sancties voor Coaches, Teamleiders en Teamofficials
6. Coaches, Teamleiders en Teamofficials zijn onderworpen aan de voorwaarden van de
Algemene Bepalingen. Niet opvolgen van deze regels en/of wangedrag als aangegeven
in lid 5a iii 1 en 2 hierboven, kan resulteren in de volgende sancties :
Gele Kaart: verwijdering van het “Field of Play” voor die dag.
Rode Kaart: verwijdering van het Evenement/Wedstrijd en intrekking van de accreditatie.

Artikel 298
Heatbox
1. a.

De heatbox is een aangewezen ruimte waar de rijders zich moeten melden, wanneer
zij voor hun rit opgeroepen worden, en moeten verblijven vóór hun rit. Afhankelijk
van de kwalificatieronde kan deze aangewezen ruimte verschillend zijn.

b.

Voorafgaande aan elke start moeten de namen van degenen die moeten rijden duidelijk worden afgeroepen bij de heatbox. Iedere rijder die niet onmiddellijk verschijnt
wordt uitgesloten van de rit, wordt uitgesloten van alle volgende ritten en/of afstanden van de wedstrijd en wordt verwijderd uit het eindklassement, behalve voor
medisch onderzoek en/of medische behandeling. Deze medische redenen moeten
bevestigd worden door een schriftelijke verklaring van een arts en aan de scheidsrechter overhandigd worden voordat de rit wordt opgeroepen.

c.

Rijders die niet verschijnen worden in de uitslag vermeld als “niet gestart”.

d.

Rijders met defecte uitrusting (b.v. gebroken schaatsblad) wordt niet toegestaan te
starten of opnieuw te starten in enige rit.
47
ISU Reglement Shorttrack 2016

e.

Rijders mogen alleen door de heatbox op het ijs komen. Rijders die niet door de
heatbox gaan krijgen een penalty en worden uitgesloten van de rit.

Startuitrusting
2. In plaats van een gewoon startpistool mag een elektronisch startpistool worden gebruikt.
In dit geval moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen:
a. Het elektronisch pistool moet een duidelijk drukpunt hebben;
b. Het kunstmatig geluid van het afvuren van een pistool moet luid en duidelijk zijn en
gelijken op het geluid van het schot van een gewoon startpistool;
c. De rook/het vuur moet worden vervangen door een zichtbaar flitslicht dat duidelijk
verschilt van een fotoflitser.
Startposities
3. Als meer dan 5 rijders in een rit starten, dan worden de start-stippen niet gebruikt en
verwijst de starter de rijders volgens hun startpositie naar de startlijn.
Indien als gevolg van het aantal rijders in een rit een tweede rij bij de start nodig is, dan
worden de rijders op die lijn geplaatst zo ver mogelijk aan de buitenzijde van de baan, in
de volgorde van de startposities.
Startprocedure
4. Als de scheidsrechter van mening is dat al het noodzakelijke voor de volgende rit gedaan
is, informeert hij de starter.
5. a.

De starter blaast op zijn fluit.

b.

Vanaf dit moment hebben de rijders een beperkte tijd om naar de startlijn te komen.
Deze tijd kan weergegeven worden door middel van technische apparatuur. Vanaf
dit moment beëindigt ook de omroeper zijn commentaar en mag er geen muziek afgespeeld worden.

c.

De vaste tijd om naar de startlijn te gaan wordt jaarlijks vastgesteld door de Technische Commissie en aangekondigd bij de openingsbijeenkomst op de dag voor de
start van elke wedstrijd.
Elke rijder die na de beperkte tijd bij de startlijn aankomt wordt door de starter gewaarschuwd. De aankondiging moet zijn:

d.

-

De startpositie van de rijder die de overtreding maakt
“Warning” (“Waarschuwing”)

-

“Delay” (“Vertraging”)

e.

Waarschuwingen voor vertraging hebben geen gevolgen voor de andere rijders op
de startlijn.

f.

In het geval van een valse start of een tweede waarschuwing aan een rijder die al
een waarschuwing heeft ontvangen, zal de starter aan de rijder zeggen dat hij een
penalty krijgt.

6. a.
b.

De rijders stellen zich op een korte afstand voor de startlijn op.
In geval van een halve finale- of finalerit, wanneer de deelnemers door de omroeper
individueel worden aangekondigd, stellen zij zich wat verder weg van de startlijn op
en bewegen dichter naar startlijn als zij door de omroeper worden aangekondigd.
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c.

Voor de start van iedere halve finale van een individuele afstand, worden de deelnemers door de omroeper aangekondigd met vermelding van hun volledige naam en
land.

d.

Voor de start van een finale van een individuele afstand, worden de deelnemers
door de omroeper aangekondigd met vermelding van hun volledige naam, land, en
andere informatie die voor het publiek van belang is.

7. a.

De starter geeft het commando:
-

“Go to the start” (“Naar de start”)

b.

Op dit commando bewegen de rijders naar voren naar de startlijn en nemen hun
plaats in bij de start-stip aan de startlijn. De rijders staan rechtop en staan stil.

c.

Totdat de rijder stil staat op zijn definitieve positie, is het aanraken van de startlijn
geen overtreding.

d.

De punt van de schaats in het ijs zetten is een overtreding; de betreffende rijder krijgt
een valse start.
De aankondiging van de starter moet zijn:

e.

8. a.

-

De startpositie van de rijder die de overtreding maakt
“False Start” (“Valse start”)

-

“Wrong Blade Position” (“Punt in het ijs”)

De starter geeft het commando:
-

b.

c.

De rijders moeten onmiddellijk inzakken en hun definitieve starthouding innemen met
het midden van hun lichaam boven de start-stip en de ingenomen positie vasthouden.
Het is een valse start als de rijder:
- Eén of beide schaatsen op of over de startlijn plaatst
- Eén of beide handen op het ijs plaatst

-

Niet beide schaatsen op het ijs heeft, d.m.v. volledig contact over de lengte van
de schaatsbladen.
Zijn startpositie inneemt vóór het commando “ready” (“klaar”).

-

Zijn startpositie te langzaam inneemt na het commando “ready” (“klaar”).

-

9. a.

b.

c.

“Ready” (“Klaar”)

Als alle rijders positie hebben ingenomen in hun definitieve starthouding en stil
staan, d.w.z. er is geen beweging meer, dan wacht de starter een bepaalde tijd en
geeft dan het startschot.
Het is een valse start als de rijder:
-

Beweegt voordat het startschot is gevallen
Op of over de lijn glijdt

-

Naar voren beweegt over de punt van zijn schaatsen.

Bij een valse start geeft de starter een tweede schot en/of gebruikt zijn fluit om de
rijders terug te roepen.
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d.

De rijders moeten zonder oponthoud naar de startlijn terugkeren. Een rijder die niet
onmiddellijk naar de startlijn terugkeert, krijgt een waarschuwing voor het vertragen
van de start.

e.

Als meer dan één (1) rijder verantwoordelijk is voor een valse start, krijgen alle betreffende rijders een valse start.

f.

Als één (1) van de rijders te vroeg vertrekt, waardoor een andere rijder meegaat, dan
krijgt alleen aan de schuldige rijder een valse start.

g.

Als een van de rijders een storend geluid maakt b.v. met zijn schaatsen op het ijs,
waardoor een andere rijder beweegt, krijgt hij een valse start.
De commando’s van de starter zijn:

h.

-

De startpositie van de rijder die de overtreding maakt

- “False Start” (“Valse start”)
En indien nodig een aanduiding van de reden van de valse start, b.v.:
-

Bewegen

-

Punt in het ijs

i.

Als meer dan één (1) rijder een overtreding maakt, worden alle voorgaande punten
herhaald.

j.

Als er meerdere overtredingen van de startregels zijn, dan worden deze aangekondigd in de volgorde waarin ze gebeurd zijn.

10. a.
b.

c.
11. a.

Als een valse start wordt gemaakt door een rijder die al een waarschuwing heeft
gekregen, dan krijgt deze rijder een penalty en wordt uitgesloten.
De aankondiging van een uitsluiting is als volgt:
- De startpositie van de rijder die de overtreding maakt
- “Penalty”
Op aanwijzing van de scheidsrechter kan de rijder van het ijs gestuurd worden.
Na de eerste valse start van een rit waarschuwt de starter alle rijders:
- “Deze rit heeft één valse start”

b.

Bij een tweede valse start door een van de rijders, zal/zullen de betreffende rijder(s)
een penalty krijgen en is hij resp. zijn zij uitgesloten van de rit.

c.

De aankondiging van een uitsluiting is als volgt:
-

d.

De startpositie van de rijder die de overtreding maakt
“Penalty”

Op aanwijzing van de scheidsrechter kan de rijder van het ijs gestuurd worden.

12. Als een rijder gehinderd wordt en valt voor het middelste blok van de eerste bocht na de
startlijn, moeten de rijders teruggeroepen worden om een opnieuw te starten. De beslissing of de hindering een overtreding is volgens de wedstrijdregels is een beslissing van
de scheidsrechter.
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13. Vóór de start mag de uitrusting van de rijder in orde gemaakt worden, zonder het ijs te
verlaten. Bij het commando “Go to the Start” (“Naar de start”) moeten de rijders volledig
klaar zijn en moet hun uitrusting in orde zijn. Elke nalatigheid betekent een “Waarschuwing voor het vertragen van de start” (zie hierboven)
Als de rijder:
- eerder een waarschuwing heeft gekregen, of
- de rit al een valse start heeft gehad, of
- een herhaalde overtreding wordt gemaakt,
dan krijgt de rijder die de fout heeft gemaakt, een penalty.
Einde van een rit
14. a.

b.

Het einde van een rit wordt aangegeven door de scheidsrechter. Er kunnen verschillende manieren gebruikt worden om die informatie te communiceren naar de rijders
en alle officials. Met uitzondering van finales: een rijder die nog niet gefinisht is, kan
de scheidsrechter als gefinisht verklaren, maar er wordt dan geen tijd geregistreerd.
Na het einde van de rit is er een beperkte tijd om het ijs te verlaten. Deze tijd kan
weergegeven worden door middel van technische apparatuur

Artikel 299 is gereserveerd voor mogelijk toekomstige technische regels shorttrack.
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Ronden in de verschillende afstanden:

500 m

=

4½

ronden

1000 m
1500 m

=
=

9
13½

ronden
ronden

3000 m
5000 m

=
=

27
45

ronden
ronden
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