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Nederlandse Kampioenschappen Junioren 
 
In navolging op het besluit van de ISU hebben wij besloten dat vanaf seizoen 2022-2023 het 
Nederlands Kampioenschap Afstanden te verrijden. Hierbij komt het Allround kampioenschap te 
vervallen.   
 
 
 

 
 

Datum Plaats 

Nederlandse Kampioenschappen Junioren in de 
categorieën Junioren C, B en A  

 
18 & 19 maart 2023  

 
Leeuwarden 

 
 
Aantallen deelnemers individueel 
 
De voorlopige1 aantallen deelnemers per categorie per afstand voor de NK Junioren 2023 staan in 
onderstaande tabel aangegeven. Dit aantal is inclusief 2 aanwijsplekken per categorie per afstand.  
Afhankelijk van het prestatieniveau binnen de betreffende categorie kan het Sectiebestuur Shorttrack 
besluiten van genoemde aantallen af te wijken. 
  

Aantal Deelnemers Aantal Deelnemers Aantal Deelnemers 

Categorie 500 m 1000 m 1500 m 

Mannen Junioren A 10 10 8 

Vrouwen Junioren A 8 8 7 

Mannen Junioren B 15 15 14 

Vrouwen Junioren B 12 12 12 

Jongens Junioren C 15 15 14 

Meisjes Junioren C 20 20 14 

 
De wedstrijd zal volgens het afvalsysteem worden verreden. In onderstaande tabel staan het aantal 
kwalificatieronden per afstand en per categorie weergegeven. 
 Kwalificatieronden Kwalificatieronden Kwalificatieronden 

Categorie 500 m 1000 m 1500 m 

Mannen Junioren A  ½ fin, finale ½ fin, finale finale 

Vrouwen Junioren A ½ fin, finale ½ fin, finale finale 

Mannen Junioren B ¼ fin, ½ fin, finale ¼ fin, ½ fin, finale ½ fin, finale 

Vrouwen Junioren B ¼ fin, ½ fin, finale ¼ fin, ½ fin, finale ½ fin, finale 

Jongens Junioren C ¼ fin, ½ fin, finale ¼ fin, ½ fin, finale ½ fin, finale 

Meisjes Junioren C ¼ fin, ½ fin, finale ¼ fin, ½ fin, finale ½ fin, finale 

 
 
 
 

 
1 In de loop van het seizoen zal o.b.v. het prestatieniveau binnen de betreffende categorie het 
definitieve aantal deelnemers per categorie per afstand worden gepubliceerd in een nieuwe versie van 
dit communiqué. 
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Selectie 
 
Rijders moeten voldaan hebben aan de voor dit seizoen geldende limiettijden 
voor de KNSB-Cup voor de betreffende afstand en categorie. Rijders dienen 
in seizoen 2022-2023 (vanaf 1 juli 2022) deze limiettijd gereden te hebben. 
Voor deelname aan de 1500m moeten de rijders minimaal voldoen aan de limiettijd voor de 1000m 
van hun categorie. De limiettijden KNSB Cup seizoen 2022-2023 zijn terug te vinden in communiqué 
5. 
 
Deelname voor de NK Junioren Afstanden in stappen: 

1. Als eerste worden de leden van de NTS die nog junior zijn geplaatst. 
2. Daarna worden de rijders geplaatst die in dit seizoen voor ISU World Cups, het WK-Junioren,  

YOG of EYOF zijn geselecteerd (indien van toepassing). 
3. Het Sectiebestuur Shorttrack beschikt over 2 aanwijsplekken per categorie en afstand.  

Voor rijders die door een uitzonderlijke situatie gedurende het seizoen 2022-2023 niet hebben 
kunnen voldoen aan de voorwaarden gesteld bij punt 1, 2, en 4 bestaat de mogelijkheid om 
een aanvraag in te dienen bij het Sectiebestuur Shorttrack. Deze aanvraag met onderbouwing 
dient door de trainer/coach van de rijder uiterlijk 27 februari 2023 ingediend te worden via 
email naar secretarisSBST@knsb.nl .  
Indien er per categorie en afstand meer dan 2 aanvragen worden ingediend, kan er besloten 
worden om voorafgaande aan de NK Junioren 2023 een time trial te laten rijden om deze 
aanwijsplekken te verdelen.  

4. De overige selectie van de deelnemers wordt gemaakt op basis van de ranglijst van snelste 
tijden in seizoen 2022-20232 . 
 
Alleen rijders die hebben deelgenomen aan minimaal twee KNSB Cup wedstrijden tijdens 
seizoen 2022-2023 (excl. de Openingswedstrijd KNSB Cup van 17 september in Heerenveen) 
worden opgenomen in de ranglijst. 
 
De ranglijst wordt per categorie en per afstand opgemaakt. De ranglijst wordt opgemaakt op 6 
maart 2023.  
 
 

Alle geselecteerde rijders ontvangen per e-mail per afstand een uitnodiging. Geselecteerde 
deelnemers dienen hun deelname per afstand nog wel te bevestigen; de wijze waarop zal in de 
uitnodiging worden aangegeven. 
 

Relay NK Junioren 
 
Bij het NK Junioren wordt de aflossing verreden in de categorieën:  

1. Vrouwen Junioren 
2. Mannen Junioren 

Per categorie mogen maximaal 10 teams deelnemen. Iedere vereniging mag per categorie maximaal 
2 teams inschrijven die bestaan uit 4 rijders en maximaal 1 reserverijder. De vereniging geeft bij het 
aanmelden aan welk van de teams het A team is. Alle rijders moeten hebben voldaan aan de limiet 
voor deelname aan de KNSB Cup. De deelnemers moeten minimaal junior C zijn om aan de aflossing 
mee te mogen doen.  
De inschrijving sluit op zondag 12 maart 2023 om 18:00 uur. Aanmelden van aflossingsteams vanuit 
de vereniging via email: wedstrijdzakenSBST@knsb.nl 
 
 
 

 
2 Alleen officiële wedstrijden zijn van toepassing voor de snelste persoonlijke tijden. Dit ter beoordeling 
van de Sectiebestuur Shorttrack. 
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Teams mogen in de voorronde en de finale in wisselende samenstelling 
rijden, rijders die eenmaal voor een team hebben gereden mogen daarna niet 
meer voor een ander team rijden. Wanneer zich meer dan 10 teams 
inschrijven zullen de A teams van iedere vereniging voorrang hebben op de 
overige ingeschreven teams. Daarna wordt de volgorde bepaald door de 
beste 500 meter tijden gereden tijdens de KNSB-cup van de 4 beste rijders in het team bij elkaar op te 
tellen. 
 

Mixed Team Relay 
 
Tijdens het NK Junioren zal een Mixed Team Relay worden gereden. 
 
De Mixed Team Relay zal volgens de regels van de ISU worden gereden over een afstand van 2000 
meter. 
Er mogen maximaal 10 teams deelnemen. Iedere vereniging mag maximaal 2 teams inschrijven die 
bestaan uit 2 vrouwen en 2 mannen en maximaal 1 vrouw en 1 man als reserverijders. De vereniging 
geeft bij het aanmelden aan welk van de teams het A team is. Alle rijders moeten hebben voldaan aan 
de limiet voor deelname aan de KNSB Cup. De deelnemers moeten minimaal junior C zijn om aan de 
Mixed Team Relay mee te mogen doen.  
De inschrijving sluit de zondag 12 maart 2023 om 18:00 uur. Aanmelden van teams vanuit de 
vereniging via email: wedstrijdzakenSBST@knsb.nl 
 
Teams mogen in de voorronde en de finale in wisselende samenstelling rijden, rijders die eenmaal 
voor een team hebben gereden mogen daarna niet meer voor een ander team rijden. Wanneer zich 
meer dan 10 teams inschrijven zullen de A teams van iedere vereniging voorrang hebben op de 
overige ingeschreven teams. Daarna wordt de volgorde bepaald door de beste 500 meter tijden 
gereden tijdens de KNSB-cup van de 4 beste rijders in het team bij elkaar op te tellen. 
 
 
 
 
 
Ondertekening 
Utrecht, 2 februari 2023 
 
Annemarie Gijsberts 
Vice-Voorzitter/Interim Voorzitter Sectiebestuur Shorttrack 
 
 
 
 
 
 


