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Deelnemers
Er is ruimte voor 33 dames en 33 heren. De startplekken worden als volgt gevuld:

Cat. Dames Heren

1 Internationale deelnemers (X = max. 10) X X

2 Nederlandse deelnemers groep 1 12 12

3 Algemeen klassement Sprint League 8-Y 8-Y

4 Nederlandse deelnemers groep 2 10-X+Y 10-X+Y

5 Wildcards 3 3

Totaal aantal deelnemers 33 33

6 Reserve 14 14
X: Het aantal internationale deelnemers.
Y: Schaatsers in de top 8 van het Sprint League klassement na drie races, die zich al
gekwalificeerd hebben voor De Zilveren Bal in categorie 2.

Selectie criteria & inschrijvingen
Deelnemers zijn verdeeld in zes categorieen. Alle Nederlandse deelnemers worden
uitgenodigd door de KNSB. Nederlandse deelnemers kunnen hun uitnodiging accepteren of
afwijzen via www.inschrijven.schaatsen.nl.

Cat 1. Internationale deelnemers
Internationale deelnemers kunnen deelnemen aan de wedstrijd als ze voldoen aan de
gestelde limiettijden. Limiettijden zijn: 10.30 voor mannen en 11.20 voor vrouwen. Zowel
officiële 100m tijden als openingen tijdens de 500m zijn geldig. De tijd moet gereden zijn in
het seizoen 2021-2022.

Internationale deelnemers kunnen alleen ingeschreven worden door het ISU lid dat hen
vertegenwoordigd. Dit kan worden gedaan per email aan info@dezilverenbal.nl onder
vermelding van naam, land, leeftijd en snelste 100m tijd van de sporter. De eerste 10
aanmeldingen bij de dames en heren worden geaccepteerd. Niet ingevulde startplekken
worden ter beschikking gesteld aan Nederlandse deelnemers. De inschrijving sluit op 26
februari 2022 om 23:59 uur.

Cat 2. Nederlandse deelnemers groep 1
Gebaseerd op de 100m VANTAGE ranglijst - Nederlandse tijden tot 24 januari 2022 - en op
100m openingen van de 500m tijdens het NK Afstanden, OKT en NK Sprint & Allround. De
inschrijving opent op 24 januari 2022 om 12:00 uur en sluit op 11 maart 2022 om 23:59 uur.

Cat 3. Algemeen klassement Sprint League
De nummer 1-8 van het algemeen klassement na drie wedstrijden van de Sprint League. De
inschrijving opent op 27 februari 2022 om 12:00 uur en sluit op 11 maart 2022 om 23:59 uur.

Cat 4. Nederlandse deelnemers groep 2
Dezelfde selectiecriteria zijn geldig als bij categorie 2, met uitzondering van datum 100m
VANTAGE ranglijst. Deze is tot 27 februari 2022. De inschrijving opent op 27 februari 2022
om 12:00 uur en sluit op 11 maart 2022 om 23:59 uur.

Cat 5. Wildcards
Wildcards worden uitgegeven door de organisatie.

Cat 6. Reserve
Dezelfde selectiecriteria zijn geldig als bij categorie 4. De inschrijving opent op 27 februari
2022 om 12:00 uur en sluit op 11 maart 2022 om 23:59 uur.

http://www.inschrijven.schaatsen.nl
mailto:info@dezilverenbal.nl

