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1.

UITGANGSPUNT, PROCES EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Uitgangspunt
1.1.
De selectieprocedure is er primair op gericht de kans op het winnen van medailles
tijdens internationale kampioenschappen zo groot mogelijk te maken.
Proces
1.2.
Het opstellen van het selectiedocument en het samenstellen van de Nationale
Selecties voor internationale kampioenschappen geschiedt door de Selectiecommissie Inline
Skaten (SCIS), conform het Algemeen Reglement van de KNSB, in het bijzonder hoofdstuk
3;
1.3.
Bij het opstellen van het selectiedocument maakt de SCIS gebruik van de input van
een vertegenwoordiger van de Atletenvereniging. De technisch directeur van de KNSB stelt
het definitieve document vast en legt deze ter vastelling voor aan de directeur bestuurder
van de KNSB;
1.4.
De SCIS selecteert op grond van selectiewedstrijden en legt de samenstelling van de
nationale selecties van de EK’s en de WK’s ter goedkeuring voor aan de technisch directeur
van de KNSB. De technisch directeur neemt de eindbeslissing over de afvaardiging en
maakt de definiteve nationale selectie bekend;

Algemene voorwaarden
1.5.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele selectieprocedure,
beschreven in dit document;
1.6.
Bij selectiewedstrijden is de uitslag van de betreffende wedstrijd (de tijd of het
klassement) bepalend, tenzij de SCIS gebruik maakt van aanwijsplaatsen;
1.7.
Indien door onvoorziene omstandigheden een selectiewedstrijd geen doorgang kan
vinden (bijvoorbeeld in het geval van regen) zal de SCIS aangeven op welke wijze selectie
zal plaatsvinden;
1.8. Een rijder* kan alleen deel uitmaken van de Nationale Selectie, indien hij de
voorwaarden voor uitzending naar internationale wedstrijden ondertekent, zie bijlage 1;
1.9.
De SCIS is niet verplicht voor een wedstrijd het maximum aantal rijders (incl.
reserves) in te schrijven. SCIS neemt hierbij art. 1.1 in acht;
1.10. Tijdens internationale kampioenschappen bepaalt de bondscoach uit de
geselecteerde rijders welke rijder(s) er start(en) op ieder specifiek onderdeel;
1.11. In uitzonderlijke gevallen kan de SCIS per sekse en per afstand over aanwijsplaatsen
beschikken en kan daarom rijder(s) die een medaillekandidaat is (zijn), naar het oordeel van
de SCIS) zowel vóór als na een (selectie)wedstrijd aanwijzen voor een internationale
wedstrijd of internationaal kampioenschap;

1.12. Indien een sporter het oneens is met een voordracht, kan hij dit binnen bekwame tijd
aanhangig maken bij de geschillencommissie, conform het actuele KNSB reglement op de
Bondsrechtspraak (http://www.KNSB.nl/reglementen);
1.13. De selectienormen zijn onder voorbehoud van reglement- en/of kalenderwijzigingen
van de KNSB, CERS en World Skate;
1.14. Indien er zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn
voorzien, zal de technisch directeur van de KNSB, na advisering van de SCIS een besluit
nemen.

* Waar in dit document wordt gesproken over rijder wordt ook bedoeld rijdster.

2.1 WK SENIOREN, HEERDE EN ARNHEM (NED)

1– 8 JULI 2018

De nationale selectie, voor de baan, de weg en de marathon, is conform het internationale
reglement maximaal 8 rijders per sekse en maximaal 2 rijders per afstand (onderdeel).
Selectiemomenten:
 NK baan/weg Senioren, 10-12 mei 2018, Heerde;
 Marathon Senioren, 21 mei 2018, Waarland
De rijders voor de baan- en wegonderdelen zijn:
 De beste rijder van het door de SCIS op te maken sprintklassement: 100m en “één
ronde” op de weg en 500m en 1.000m op de baan;
 De beste rijder van het door de SCIS op te maken lange afstand klassement: 1.000m,
afvalkoers en punten/afvalkoers op de baan en puntenkoers op de weg;
 Overige rijders worden geselecteerd door de SCIS.
Rijders voor de marathon (maximaal 8 rijders) zijn:
 De beste rijder van het door de SCIS op te maken marathonklassement: puntenkoers op
de weg en het NK marathon;
 Alle geselecteerde rijders voor het onderdeel weg;
 Overige rijders worden geselecteerd door de SCIS.
Klassementen:
 De klassementen worden op grond van de volgende puntentelling opgemaakt: 1e plaats:
34 punten, 2e plaats: 21 punten, 3e plaats 13 punten, 4e plaats 8 punten en de 5e plaats 5
punten;
 Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement is de 500m piste voor het
sprintklassement, de puntenkoers bepalend voor het lange afstand klassement en de
marathon voor het marathonklassement.

De WK selectie wordt uiterlijk 24 mei 2018 bekend gemaakt.

2.2 WK JUNIOREN, HEERDE EN ARNHEM (NED)

1 – 8 JULI 2018

De nationale selectie, voor de baan, de weg en de marathon, is conform het internationale
reglement maximaal 8 rijders per sekse en maximaal 2 rijders per afstand (onderdeel).
Selectiemomenten:
 NK baan/weg Junioren, 10-12 mei 2018, Heerde;
De rijders voor de baan- en wegonderdelen zijn:
 De beste junior van het door de SCIS op te maken sprintklassement: 100m en “één
ronde” op de weg en 500m en 1.000m op de baan;
 De beste junior van het door de SCIS op te maken lange afstand klassement: 1.000m,
afvalkoers en punten/afvalkoers op de baan en puntenkoers op de weg;
 Overige rijders worden geselecteerd door de SCIS.
Rijders voor de marathon (maximaal 8 rijders) zijn:
 Alle geselecteerde rijders voor het onderdeel weg;
 Overige rijders, indien van toepassing, worden geselecteerd door de SCIS.
Klassementen:
 De klassementen worden op grond van de volgende puntentelling opgemaakt: 1e plaats:
34 punten, 2e plaats: 21 punten, 3e plaats 13 punten, 4e plaats 8 punten en de 5e plaats 5
punten;
 Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement is de 500m bepalend voor het
sprintklassement, de puntenkoers bepalend voor het lange afstand klassement.
De WK selectie wordt uiterlijk 24 mei 2018 bekend gemaakt.

3.1 EK SENIOREN, OOSTENDE (BEL)

17– 23 AUGUSTUS 2018

De nationale selectie, voor de baan, de weg en de marathon, is conform het internationale
reglement maximaal 8 rijders per sekse en maximaal 3 rijders per afstand (onderdeel).
Selectiemomenten:
 NK baan/weg, Heerde, 10 – 12 mei 2018;
 NK marathon, 21 mei 2018, Waarland
De rijders voor de baan- en wegonderdelen zijn:
 De WK selectie 2018;
 Overige rijders worden geselecteerd door de SCIS
Rijders voor de marathon (maximaal 10 rijders) zijn:
 Winnaar van het NK marathon;
 Alle geselecteerde rijders voor het onderdeel weg;
 Overige rijders worden geselecteerd door de SCIS.
Selectiemomenten:
 NK baan/weg, Heerde, 10 – 12 mei 2018;
 NK marathon, 21 mei 2018, Waarland

De EK selectie wordt uiterlijk 24 mei 2018 bekend gemaakt.

3.2 EK JUNIOREN A, OOSTENDE (BEL)

17– 23 AUGUSTUS 2018

Junioren A: geboren tussen 1 januari 2000 t/m 31 december 2001
De nationale selectie, voor de baan, de weg en de marathon, is conform het internationale
reglement maximaal 8 rijders per sekse en maximaal 3 rijders per afstand (onderdeel).
Selectiemomenten:
 NK baan/weg, Heerde, 10 – 12 mei 2018;
De rijders voor de baan- en wegonderdelen zijn:
 De WK selectie 2018;
 Overige rijders worden geselecteerd door de SCIS,
Rijders voor de marathon (maximaal 10 rijders) zijn:
 Alle geselecteerde rijders voor het onderdeel weg;
 Overige rijders worden geselecteerd door de SCIS.

De EK selectie wordt uiterlijk 24 mei 2018 bekend gemaakt.

3.3 EK YOUTH, OOSTENDE, (BEL)

17– 23 AUGUSTUS

Junioren B: geboren tussen 1 januari 2002 t/m 31 december 2003
De nationale selectie, voor de baan, de weg en de marathon, is conform het internationale
reglement maximaal 8 rijders per sekse en maximaal 3 rijders per afstand (onderdeel).
Selectiemomenten:
 NK baan/weg, 10-12 mei 2018, Heerde
De rijders voor de baan- en wegonderdelen zijn:
 De beste junior B van het door de SCIS op te maken sprintklassement: 500m en 1000m
op de baan en 100m en “één ronde” op de weg;
 De beste junior B van het door de SCIS op te maken lange afstand klassement: 1000m,
afvalkoers en puntenkoers op de baan en puntenkoers op de weg;
 Overige rijders worden geselecteerd door de SCIS.
Klassementen:
 De klassementen voor B junioren worden op grond van de volgende puntentelling
opgemaakt: 1e plaats: 34 punten, 2e plaats: 21 punten, 3e plaats 13 punten, 4e plaats 8
punten en de 5e plaats 5 punten;
 Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement is de 500m bepalend voor het
sprintklassement, de puntenkoers bepalend voor het lange afstand klassement.

De EK selectie wordt uiterlijk 24 mei 2018 bekend gemaakt.

4. YOG JUNIOREN, BUENOS AIRES

6– 8 OKTOBER 2018

Junioren: geboren tussen 1 januari 2000 t/m 31 december 2002.
De nationale selectie bestaat uit maximaal 1 rijder per sekse.
Om geselecteerd te worden voor de YOG dient een rijder conform het internationale
selectiedocument: QUALIFICATION SYSTEM – YOUTH OLYMPIC GAMES BUENOS AIRES 2018
zich tijdens het WK 2018 te plaatsen.
Inzet op onderdelen tijdens WK 2018 kan afhankelijk zijn van kwalificatie mogelijkheden
YOG. Dit ter beoordeling SCIS.

Bijlage 1: KNSB voorwaarden uitzending naar Internationale wedstrijden

Doel: Een lid van de nationale selectie wil zo goed mogelijk presteren op het EK en/of WK
en de met de nationale coaches afgesproken doelen behalen.
Selectie EK/WK: De Selectie Commissie Inline-skaten stelt de selectie voor EK en WK vast
conform het document ”Selectienormen KNSB Inline-skaten voor deelname aan
internationale kampioenschappen”.
Voorwaarden voor uitzending:
-

-

Rijder is in het bezit van een Nederlands identiteitsbewijs;
Rijder is lid van bond en in het bezit zijn van een geldige licentie inline-skaten;
Rijder heeft zijn financiële verplichtingen lidmaatschap en licentie voldaan;
Door de uitnodiging voor het EK en/of WK te accepteren, wordt door de rijder het
anti-doping reglement van KNSB en WADA geaccepteerd en nageleefd;
Rijder is bereid zijn (para)medische testen te ondergaan;
Acceptatie van de kledingprocedures en regels van de KNSB coaches door de rijder
en/of wettelijke vertegenwoordigers;
Portretrechten van de rijder zijn voor promotie doeleinden beschikbaar voor de KNSB,
en vrij van gebruiksrechten;
Rijder laat geen bemoeienis toe tijdens trainingen, trainingskampen en wedstrijden
door anderen dan de coaches of leden van de staf;
Na bekendmaking nationale selectie voor EK of WK, dient de geselecteerde rijder
aanwezig te zijn op trainingen met de nationale selectie, in afstemming met de
bondscoach;
Rijder overlegt jaarplanning (trainingen en wedstrijden) en de voorbereiding op het
kampioenschap aan de bondscoach en de disciplinemanager;
In geval van blessure, ziekte of vormcrisis kan een geselecteerde rijder verplicht
worden om een inspanningstest te doen om het prestatieniveau vast te stellen. Deze
gezondheids- en inspanningstest zal verricht worden door een erkende sportarts.

Verwijdering uit selectie kan plaats vinden indien:
-

een rijder door een blessures, ziekte of andere oorzaken niet in staat is het vereiste
prestatieniveau te halen (top 8); dit naar het oordeel van de bondscoach in overleg
met de disciplinemanager en de technisch directeur;

-

er sprake is van een lopende dopingprocedure m.b.t. de rijder;

-

er sprake is van onbehoorlijk gedrag in woord of daad t.o.v. mede selectieleden,
coaches en de KNSB, dit naar oordeel van de coach, de disciplinemanager of de
technisch directeur;

-

er sprake is van onbehoorlijk gedrag op weg naar, tijdens of direct na het betreffende
kampioenschap;

-

gemaakte afspraken niet worden nagekomen.

Kleding:
-

Dragen van Nederland team kleding is verplicht vanaf het moment van vertrek naar
het EK of WK, gedurende het gehele toernooi, tot en met de terugkomst in
Nederland;

-

Rijders van de Nationale Selectie ontvangen een kledingpakket van de KNSB in
bruikleen. Dit pakket blijft te allen tijde eigendom van de KNSB. De rijder dient het
kledingpakket na afloop van het EK/WK volledig te retourneren, tenzij anders
aangegeven door de KNSB;

-

Indien een kledingpakket niet, of onvolledig wordt geretourneerd zal de rijder een
factuur ontvangen die de waarde van het verstrekte kledingpakket vertegenwoordigt;

-

Indien kleding beschadigt raakt dient de sporter dit zo spoedig mogelijk te melden.

Tot slot zal iedere vorm van schade, welke moedwillig door een rijder wordt aangebracht of
veroorzaakt wordt geheel voor eigen rekening zijn.

Getekend op
Naam sporter:

………………………………..

te………………………………………………

Namens KNSB:
A. Smit
Disciplinemanager

Wettelijk vertegenwoordiging in geval van minderjarige:

