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1. UITGANGSPUNT 

 
1.1 De selectienormen hebben tot doel de beste rijders te selecteren voor  internationale     

 wedstrijden en ISU kampioenschappen, waarbij de sporttechnische overwegingen altijd 
 leidend zijn.  

2. PROCES TOTSTANDKOMING SELECTIENORMEN  

 
2.1  De Selectiecommissie Shorttrack (SCST) legt de samenstelling van de selectienormen 

ter advisering voor aan de vertegenwoordiger van de atletenvereniging. Na het advies 
van de vertegenwoordiger van de atletenvereniging stelt de Directeur Sport het document 
definitief vast. 

2.2 Na afloop van het wedstrijdseizoen 2015-2016 vindt een evaluatie (op basis van behoefte 
vanuit de vertegenwoordiger) plaats over de gehanteerde selectienormen in overleg met 
een vertegenwoordiging van de atletenvereniging. 

3. ALGEMENE VOORWAARDEN  

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle selectienormen in dit document. 

3.2  Bij de selectienormen is de uitslag (het klassement) of een deel daarvan bepalend, tenzij de 
SCST gebruik maakt van aanwijsplaatsen, mits dit specifiek is aangegeven in de selectienormen 
of wanneer een regulier klassement niet als uitgangspunt kan worden gebruikt. 

3.3 De SCST streeft ernaar, mits het niveau voldoende is (naar het oordeel van de SCST), alle 
beschikbare plaatsen van  internationale wedstrijden en ISU kampioenschappen te bezetten, 
maar is niet verplicht het maximale aantal deelnemers in te schrijven. 

3.4 De reserve bij internationale wedstrijden en ISU kampioenschappen maakt geen deel uit van 
het Nederlandse team en reist niet mee naar de desbetreffende wedstrijden.  

3.5 De bondscoach is verantwoordelijk voor de indeling van de individuele afstanden (buiten de in 
dit document verworven rechten) tijdens de wereldbekerwedstrijden. Tevens bepaalt de 
bondscoach de samenstelling van het Relay Team, de SCST bewaakt hierbij de verworven 
rechten van de rijders en rijdsters conform dit reglement. 

3.6 Vormbehoud is altijd ter beoordeling van de SCST. 

3.7 De SCST behoudt zich het recht voor, met het oog op de invulling van de Relay Teams, een  
Relay Team test uit te schrijven indien nodig (zie bijlage 1). 

3.8 Indien de SCST calamiteiten constateert kan de daaruit voortvloeiende selectie ongeldig 
worden verklaard (naar het oordeel van de SCST).  

3.9 De selectienormen zijn onder voorbehoud van reglement- en/of kalenderwijzigingen van de 
KNSB en ISU. 

3.10 Indien er zich situaties voor doen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn 
voorzien zal de Directeur Sport, na advisering van de SCST, een besluit nemen. 

n.b.: Waar in dit document voor personen de mannelijke persoonsvorm is gebruikt, dient ook de 
vrouwelijke persoonsvorm te worden gelezen. 
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4.  6 lap TIME TRIAL (8 oktober 2015 te Leeuwarden en KNSB INTERNATIONAL 
INVITATION CUP (10 en 11 oktober 2015 te Dordrecht) 

 
4.1  Time Trial: 
De volgende rijders worden uitgenodigd voor de zes ronden time trial op 8 oktober 2015 te 
Leeuwarden zie bijlage 2); 
1. Leden van de Nationale Training Selectie (hierna te noemen NTS);  
2. Rijders die in het seizoen 2014-2015 deel uit hebben gemaakt van de Jong Oranje of 
Opleidingsploeg van de KNSB 
3. Rijders die na 1 juli 2014 de limiettijd op de 500m (dames: 46.50, heren: 43.50) of de 1000m 
(dames: 1.37.00, heren: 1.30.50) gereden hebben. 
4. Door de SCST toegevoegde rijders* 

 
*De SCST behoudt zich tevens het recht voor om met de NTS meetrainende atleten uit te 
nodigen voor de time trials. Hun deelname is buiten mededinging en maakt geen deel uit van de 
puntentelling. Zij zullen als laatste starten en zodoende geen invloed uitoefenen op de 
Nederlandse rijders. 

Rijders die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden en in aanmerking willen komen voor een 
aanwijsplaats dienen uiterlijk 30 september 2015 een schriftelijke motivatie (via hun 
coach/trainer) te sturen aan de SCST ten name van s.vrakking@knsb.nl. 

Via de website van de KNSB (www.KNSB.nl) zullen de deelnemers ca. één week voorafgaande 
aan de time trial bekend worden gemaakt. Indien een rijder/ster niet wenst deel te nemen moet 
hij/zij zich direct schriftelijk afmelden via s.vrakking@knsb.nl. 

4.2 International Invitation Cup: 
Deelname: 
1. Rijders van de NTS  
2. Overige Nederlandse rijders worden door de SCST aangevuld tot maximaal 20 heren en 12 

dames op basis van de zes ronden time trial op 8 oktober 2015 
 
Definitieve aantal rijders (o.a. afhankelijk van het definitieve aantal buitenlandse deelnemers) 
worden gepubliceerd op www.schaatsen.nl door de SCST, uiterlijk op 1 dag na de time trial. 
 
Tijdens de IIC wordt, naast de A- en B finale een Dutch finale gereden (zie announcement). 

5.  ISU WORLD CUPS  

5.1 ISU World Cup 1 en 2:   
-  de best geplaatste Nederlander op een individuele afstand tijdens de IIC (1500, 500 en 1000 
meter) mits top vier in het klassement op een afstand. 
- Indien er minder dan 3 rijders geplaatst zijn worden de overige rijders (maximaal 3) 
geselecteerd op grond van het IIC eindklassement (1500, 500 en 1000 meter en 6 lap TT) 
- De overige rijders, worden aangewezen door SCST 
 
5.2 ISU World Cup 3 en 4:   
- Rijders die een top 10 positie hebben gereden in WC 1 en/of 2 op een willekeurige individuele 
afstand (tot een maximum van 4 rijders, ter beoordeling van de SCST); 
- de best geplaatste Nederlander op een individuele afstand tijdens de IIC (1500, 500 en 1000 
meter) mits top vier in het klassement op een afstand. 
- de overige rijders worden aangewezen door SCST.  
 
 
 

mailto:s.vrakking@knsb.nl
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5.3 ISU World Cup 5 en 6: 
- individuele rijders die geselecteerd zijn voor het EK; 
- rijders die 3 maal in de top 10 hebben gereden gedurende de eerste vier wereldbeker 
wedstrijden. Met als voorwaarde 2 maal top 10 in WC 3/4 (tot een maximum van 2 rijders, ter 
beoordeling van de SCST). 
- overige rijders worden aangewezen door SCST. 
 
5.4 Plaatsing individuele afstanden World Cups 2 t/m 6: 
De best geplaatste Nederlander in de voorafgaande World Cup wedstrijd in het seizoen 2015-
2016, mits in de top 10 op een individuele afstand, heeft recht om op de desbetreffende afstand 
te starten. Bij een World Cup waar de betreffende afstand twee keer wordt verreden heeft de 
betreffende rijder recht op 1 van de 2 races. 
 

6. NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN senioren en junioren A  

 
Deelnemers worden vastgesteld op basis van het klassement van de KNSB Cup en in overleg 
met het Sectiebestuur Shorttrack (SBST). 
 
Deelname:  

- Rijders die geselecteerd zijn voor een ISU World Cup in het seizoen 2015/2016 
- Beste 14 rijders uit het KNSB Cup klassement 
- Het sectiebestuur kan gebruik maken van minimaal 2 aanwijsplaatsen en de SCST van  

 aanwijsplaats. 
 

7.  EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN 2016 

 
EK individueel:  
Voorselectie (maximaal 2 voorgeselecteerde rijders):  
- Indien een rijder 4 maal een individuele top 8 klassering rijdt tijdens World Cup 1-4, waarvan 
minimaal 2 x tijdens World Cup 3-4.  
- Indien meer dan 2 rijders zich voorselecteren, besluit de SCST. 
 
Plaatsing overige individuele rijders: 
- De Nederlandse kampioen senioren;  
- Eventueel overige rijder(s) en reserve worden aangewezen door SCST. 
 
EK relay 
- Individuele rijders; 
- Overige rijder(s) worden aangewezen door SCST. 
 

8.  WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 2016 

 
WK individueel 
Voorselectie (maximaal 2 voorgeselecteerde rijders bij de heren, maximaal 1 voorgeselecteerde 
rijdster bij de dames):  
- Europees kampioen allround  
- Indien een rijder 2 maal een individuele top 8 klassering rijdt (op twee verschillende individuele 
afstanden) tijdens World Cup 5 en/of 6.  
 
Plaatsing overige rijders: 
- De hoogst geklasseerde rijder/ster tijdens het EK 2016, mits top 3 in het eindklassement na 4 
afstanden (1500, 500, 1000 en 3000 meter). 
- Eventueel overige rijder(s) en reserve worden aangewezen door SCST. 
 
WK relay 
- Individuele rijders. 
- Overige rijder(s) worden aangewezen door SCST. 
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Bijlage 1: Relaytest 

 

Relay test wordt alleen gereden indien nodig geacht door de SCST en kan dienen als een skate-
off voor WC, EK of WK. 

Voorwaarden relaytest: 

 Tijdens de relaytest is er 1 rijder in de wedstrijdbaan en wordt de tijd elektronisch 
opgenomen; 

 De rijder geeft bij de scheidsrechter aan wanneer de test kan beginnen; 

 De relaytest bestaat uit 3 x 2 ronden met vliegende start. De winnaar van de relay test is 
de rijder met de snelste cumulatieve tijd over 3 x 2 ronden; 

 Zodra de rijder de startlijn gepasseerd is, heeft de rijder 60 seconden de tijd (inclusief de 
tijd van de gereden ronden) om weer van start te gaan; 

 

 Zodra de rijder de startlijn gepasseerd is, heeft de rijder tot de afgeronde minuut de tijd 
(inclusief de tijd van de gereden ronde) om weer van start te gaan. Als een rijder met 
meer dan 3 seconden te laat start volgt er een straftijd van 0.30 seconde voor de 
volgende ronde. Elke additionele seconde waarin de rijder te laat aanvangt wordt bestraft 
met 0.10 seconde; 

 Indien een rijder valt krijgt hij de gelegenheid om de relaytest over te doen aan het einde 
van de wedstrijd. De rijder krijgt minimaal 20 minuten rust (op aangeven van de 
scheidsrechter en mits het ijsprogramma dit toelaat), voordat hij moet starten voor de 
tweede poging. 

Bijlage 2: Format trial  (International Invitation Cup) 

IIC: 
De startvolgorde en samenstelling voor de tijdrit wordt opgemaakt door de SCST. 
De gebruikte ranking voor indeling van de wedstrijd (IIC) is gebaseerd op de zes ronden time trial 
op 8 oktober 2015.  

De SCST maakt aan de hand van de 6 lap timetrial verreden op 8 oktober 2015 een klassement 
(zoals vermeld in de tabel in deze bijlage. 

Time trial: Indien er door een rijder een 2de valse start wordt gemaakt mag hij als nog van start 
gaan. Echter, er zal een straftijd van 0.50 seconde bij de eindtijd worden opgeteld. 

Indien een rijder valt tijdens de 6 ronden time trial krijgt hij de gelegenheid om de time trial over te 
doen, aan het einde van de wedstrijd. De rijder krijgt minimaal 20 minuten rust (op aangeven van 
de scheidsrechter en mits het ijsprogramma dit toelaat), voordat hij moet starten voor de tweede 
poging. 

Nota bene: Bij het opmaken van een “Nederlandse ranking” wordt gebruik gemaakt van een 
geschoonde lijst (eventuele buitenlanders worden uit het afstandsklassement en eindklassement 
gehaald). Rijders wie in aanmerking komen voor de “Nederlandse Ranking” en niet alle 
onderdelen rijden ontvangen wel punten voor hun gereden onderdeel/onderdelen en worden met 
het aantal verdiende punten zowel in het sub- als eindklassement opgenomen. 
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1 1000 1000 1000 1000 4000 

2 800 800 800 800 3200 

3 640 640 640 640 2560 

4 512 512 512 512 2048 

5 410 410 410 410 1638 

6 328 328 328 328 1311 

7 262 262 262 262 1049 

8 210 210 210 210 839 

9 168 168 168 168 671 

10 134 134 134 134 537 

11 107 107 107 107 429 

12 86 86 86 86 344 

13 69 69 69 69 275 

14 55 55 55 55 220 

15 44 44 44 44 176 

16 35 35 35 35 141 

17 28 28 28 28 113 

18 23 23 23 23 90 

19 18 18 18 18 72 

20 14 14 14 14 58 
 


