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Annex Communiqué 5  

- KNSB Cup 2021/2022 
 
 

Reden annex 
De impact van COVID-19 op seizoen 2020-2021 is zodanig groot geweest dat dit tot gevolg heeft 
gehad dat er slechts enkele wedstrijden gereden zijn. Menig rijder heeft niet de kans gehad om een 
officiële wedstrijd te rijden. Dit heeft de sectie doen besluiten om een aantal maatregelen te nemen 
voor de KNSB Cup 2021-2022. Deze zullen worden behandeld in deze annex.  
Deze Annex is eenmalig en alleen van toepassing voor seizoen 2021-2022.  
 

Toelating voor deelname KNSB Cup seizoen 2021-2022 

• Limiettijden, voor KNSB cup seizoen 2021-2022, kunnen gereden zijn vanaf 1 juli 2019. 
Dit houdt in dat er één seizoen extra meetelt in de beoordeling van de limiettijden.  

• Rijders waarvoor het volgende geldt: 
o Ingeschreven en toegelaten voor de KNSB Cup seizoen 2020-2021 
o Rijders die in seizoen 2021-2022 overgaan naar een volgende categorie (van C -> B; 

van B -> A of van A -> Senior) en die nog niet aan de limiet van de “nieuwe” categorie 
hebben kunnen voldoen, maar in seizoen 2020-2021 wel aan de vereiste limiettijd 
voldeden in de oude categorie en ingeschreven en toegelaten waren tot KNSB 
Cup seizoen 2020-2021, mogen het gehele seizoen 2021-2022 KNSB Cup rijden en 
zijn dus startgerechtigd 
 

Instroomwedstrijd 
Voor menig rijder is het afgelopen seizoen vanwege het ontbreken van wedstrijden niet mogelijk 
geweest om de limiettijden voor de KNSB Cup te rijden.  
We willen met het organiseren van een instroomwedstrijd de kans bieden aan zoveel mogelijk rijder 
om in te stappen bij de KNSB Cup 2021-2022. De rijders die mogen deelnemen, zijn die rijders die 
redelijkerwijs een kans maken om de vereiste limiet tijd te kunnen rijden.  
  
Tijdens de Openingswedstrijd KNSB Cup seizoen 2021-2022 zal deze instroomwedstrijd worden 
gehouden in een apart divisie.  
Indien de tijd het toelaat zullen de volgende afstanden verreden worden: 2x 500m en 1x 777m 
De selectie van rijders voor de instroomwedstrijd vindt als volgt plaats: 

• De rijders worden voorgedragen door de verenigingscoaches  

• De voordracht wordt beoordeeld door het sectiebestuur Shorttrack.  
Hierbij wordt er gekeken naar de rijders die redelijkerwijs een kans maken om de vereiste 
limiettijd te kunnen rijden.  
De volgende marges worden hierbij gehanteerd: 

o 500m  : 2,5 seconde 
o 777m  : 3,5 seconde 
o 1000m  : 5 seconde 

Voor de indeling van de 1ste omloop zal voorafgaand (waarschijnlijk in de week voorafgaande van de 
wedstrijd) in overleg met een aantal betrokken coaches, sectiebestuur en wedstrijdleider een indeling 
worden gemaakt zodat de eerste ritten zo ingedeeld zijn dat de rijders iets aan elkaar hebben. 
 

Ondertekening 
 
Utrecht, Sippy Tigchelaar 
30 april 2021 Voorzitter Sectiebestuur Shorttrack 
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