
Shorttrack Communiqué 1  

Versie 4, geldig voor onbepaalde tijd   

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht      Pag. 1  

t 088-4892000 

m info@knsb.nl 

w KNSB.nl  

 

Aanvullende bepalingen  
  

De Shorttrack Communiqués zijn een aanvulling op de Specifieke bepalingen  
Hardrijden Shorttrack en reglementen van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond met 
betrekking tot de wedstrijden en organisatie van de sectie Shorttrack KNSB. Als bijlage vindt u de 
lijst met Shorttrack Communiqués.       
  

Toepassing  
De Shorttrack Communiqués worden vastgesteld door het sectiebestuur Shorttrack KNSB en 
moeten als bindend worden beschouwd. Indien regelingen in Shorttrack Communiqués in strijd 
blijken te zijn met de eerder genoemde Specifieke bepalingen en reglementen, dan zijn de 
betreffende Shorttrack Communiqués alleen van toepassing voor zover niet in strijd met Specifieke 
bepalingen en reglementen. In gevallen waarin reglementen en regelingen niet voorzien beslist het 
sectiebestuur.   
  

Wijzigingen  
Het sectiebestuur houdt zich het recht voor om tussentijdse wijzigingen door te voeren in bestaande 
regelingen en/of nieuwe regelingen vast te stellen. In alle gevallen wordt dit bekend gemaakt met 
een nieuwe versie van de Shorttrack Communiqué. De Shorttrack Communiqué zal op knsb.nl 
worden gepubliceerd en naar de gewesten, verenigingen en nationale juryleden worden gestuurd. 
De Shorttrack Communiqué is geldig vanaf de dag na publicatie op de website knsb.nl, tenzij anders 
vermeld in de betreffende Shorttrack Communiqué.   
  

Shorttrack Communiqués kunnen geldig zijn voor onbepaalde tijd of voor een vastgestelde bepaalde 
tijd. Shorttrack Communiqués met onbepaalde tijd verliezen hun geldigheid, wanneer er een nieuwe 
versie van die Shorttrack Communiqué verschijnt.   
  

Nieuwe versies worden genummerd met de numerieke getallen 1, 2, 3, enzovoorts. Op elke 
Shorttrack Communiqué moet op elke pagina worden vermeld: Nummer van de Communiqué, 
geldigheidsduur, versie, datum en paginanummer.  
  

Communicatie  
Het sectiebestuur Shorttrack KNSB informeert de GTC’s over alle wedstrijd-organisatorische en 
andere zaken. Indien nodig zal het Sectiebestuur de verenigingen rechtstreeks informeren. De 
GTC’s geven de informatie door aan de verenigingen in hun gewest. Daarnaast kunnen clubs en 
gewesten op informele wijze op de hoogte gehouden worden van allerlei zaken door e-
mailberichten.  
  

Internet  
Actuele gegevens over shorttrack in Nederland, zoals de wedstrijdkalender en uitslagen, zijn te 
raadplegen op de website van de KNSB, sectie shorttrack: www.schaatsen.nl en/of www.knsb.nl. 
Ook zijn hier de wedstrijdkalender, records, KNSB-Cupstanden etc. te bekijken, en de volledige tekst 
van de wedstrijdreglementen.  
  

   

Ondertekening  
  
Utrecht,  Sippy Tigchelaar  
25 augustus 2021     Voorzitter sectiebestuur Shorttrack KNSB  
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Lijst met Shorttrack Communiqués  
  

Voor actuele communiqués:  
www.knsb.nl/shorttrack/organisatie-reglementenshorttrack/communiques  

  

  

Nummer  Titel   Opmerkingen  

1  Aanvullende bepalingen     

2 A Persoonlijke Veiligheid ST    

2B Baanbeveiliging   

3  Nederlands Kampioenschap Allround  

Junioren  

   

3a Nederlandse Kampioenschappen Afstanden 

Junioren 

  

4  Nederlands Kampioenschap Allround 

Senioren  

   

4a Nederlandse Kampioenschappen Afstanden 

Senioren 

  

5  KNSB Cup     

6  Regionale wedstrijden en Regiofinale     

7  -  vervallen   

8  Kledingvoorschriften     

9  Deelname buitenlandse rijders     

10  Corona Protocol Wedstrijden    

11  Declaratie vrijwilligers     

12  - vervallen   
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