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In dit communiqué wordt het selectiebeleid NK Allround Shorttrack 

beschreven, rekening houdende met de huidige Corona maatregelen. 

 

Mocht het noodzakelijk zijn om aanvullende maatregelen te nemen, dan ligt de bevoegdheid hiertoe 

bij de voorzitter Sectiebestuur Shorttrack.  

 

 

Nederlands Kampioenschap Allround Shorttrack voor Senioren 

 
In het seizoen 2021/2022 wordt een Nederlands Kampioenschap Allround Shorttrack voor Senioren 
verreden. Aan het Nederlands Kampioenschap Allround Shorttrack voor Dames en Heren Senioren 
kunnen ook Junioren A en Junioren B2 deelnemen.  
Tijdens het NK Allround Shorttrack wordt er gestreden om de titel Nederlands Kampioenschap 
Allround Shorttrack. Het eindklassement wordt opgemaakt over de drie afstanden 1000m, 500m en 
1500m (zie algemeen reglement – specifieke bepalingen hardrijden shorttrack – artikel 301). 
 

 Datum Plaats 

Nederlandse Kampioenschappen Allround Shorttrack 
31 december 2021 
en 2 januari 2022 

Leeuwarden 

 

 

Aantallen deelnemers individueel 

 
De aantallen deelnemers per categorie voor het NK Senioren 2021/2022 staan in onderstaande tabel 
aangegeven. Afhankelijk van het prestatieniveau binnen de betreffende categorie kan het 
Sectiebestuur besluiten van genoemde aantallen af te wijken.  
 

Categorie Aantal Deelnemers 

Heren   25 

Dames   16 

 
Alle geselecteerde rijders ontvangen uiterlijk donderdag 23 december 2021 per e-mail een uitnodiging. 
Geselecteerde deelnemers dienen hun deelname nog wel te bevestigen, de wijze waarop zal in de 
uitnodiging worden aangegeven.  
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Selectiebeleid NK Allround Shorttrack voor Senioren 

De selectie van de deelnemers wordt gemaakt op basis van de ranglijst van 
500 m tijden gereden na 1 juli 2020. Deze ranglijst betreft een geschoonde 
lijst met Senioren, Junioren A en Junioren B2. 
Deze ranglijst wordt opgemaakt op 20 december 2021.  
 
Tevens moeten de rijders* voldaan hebben aan de hieronder vermelde limiettijden. 
 

500 m 
Heren    43.50 
Dames    47.00 

 
* Gezien de coronamaatregelen ingegaan op 19 december mogen alleen de rijders opgenomen in  
S (NTS programma) en de S-1 (KTT programma’s) programma’s meedoen aan het NK. Voor rijders 
die zich geplaatst hebben, maar buiten deze programma’s vallen zal de Selectiecommissie Shorttrack 
in overleg gaan met NOC*NSF over wat de mogelijkheden zijn.  

Corona maatregelen NK Allround Shorttrack  
De corona maatregelen waaraan de rijders moeten voldoen, zullen beschreven worden in de 
uitnodigingen die rijders ontvangen.  

Status communiqué 
Dit communiqué komt na het NK Allround Shorttrack te vervallen en hieraan kunnen dus voor de 
toekomst geen rechten worden ontleend. 

 
 
 
Ondertekening 
Utrecht, Sippy Tigchelaar 
20 december 2021 Voorzitter Sectiebestuur Shorttrack 
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