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KNSB Cup seizoen 2021/2022 
 
(Onder voorbehoud van geldende Corona maatregelen) 
 

Nationale Competitie 
De Nationale Competitie zoals bedoeld in de Specifieke Bepalingen Shorttrack artikel 305 wordt 
georganiseerd onder de naam KNSB Cup. In voorkomende gevallen waarin dit document niet 
voorziet, is het Sectiebestuur in alle situaties beslissingsbevoegd. 
 

Wedstrijden  
De volgende wedstrijden, exclusief de openingswedstrijd, tellen mee voor de KNSB Cup seizoen 
2021/2022 
 
 

Wedstrijd Afstanden (onder voorbehoud) 

Openingswedstrijd 
Relay 
1000 m 
Instroomwedstrijd 

KNSB Cup 1 
Relay 
500 m (1e sessie) 
1000 m (2e sessie) 

KNSB Cup 2 
NKJ Afstanden Vrouwen1 
KNSB Cup 1000 m (1e sessie) 
KNSB Cup 1500 m (2e sessie) 

KNSB Cup 3 
NKJ Afstanden Mannen1 
KNSB Cup 500 m 

KNSB Cup 4 
Time Trials 9 ronden (4-tallen)(alleen A/B divisie) 
Mixed Club Relay 
1000 m  

KNSB Cup 5 
Time Trials 4,5 ronden (2-tallen)(alleen A/B divisie) 
Mixed Relay 
500 m  

 
 
De gegevens in bovenstaande tabel zijn niet bindend, de actuele gegevens worden vermeld op 
www.schaatsen.nl/kalender  
 

 

Toelating tot KNSB Cup  
Alle rijd(st)ers van de categorie Junior C en ouder kunnen aan de KNSB Cup deelnemen, mits een 
limiettijd is gereden. In bijzondere gevallen kunnen 2e jaars junior D dispensatie krijgen om deel te 
nemen aan de KNSB Cup. 
 
  

 
1 NK Junioren Afstanden – zie communiqué 3a  
(  https://knsb.nl/shorttrack/organisatie-reglementenshorttrack/communiques/ ) 
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De limiettijden voor Nederlandse rijd(st)ers zijn voor dit seizoen: 
 
 500m 777m 1000m 

Mannen Senioren 47.00  1.37.00 
Mannen Junior A  49.00  1.42.00 
Mannen Junior B 51.00  1.46.00 
Jongens Junior C 53.00 1.29.00 1.50.00 
Jongens 2e jrs Junior D* 51.00 1.20.50 1.46.00 
Vrouwen Senioren 50.00  1.46.00 
Vrouwen Junior A 52.00  1.50.00 
Vrouwen Junior B 53.00  1.50.00 
Meisjes Junior C 55.00 1.32.00 1.56.00 
Meisjes 2e jrs Junior D* 53.00 1.22.00 1.50.00 

 
 

Een limiettijd hoeft slechts op één van de afstanden gereden te zijn na 1 juli van het voorgaande 

seizoen om in de KNSB Cup te mogen starten, m.u.v. 2e jaars junior D. Zij moeten op twee van de drie 

afstanden aan de limiettijd voldoen. Tevens dienen deze rijders per email 

(wedstrijdzakenSBST@knsb.nl), voorafgaand aan het seizoen, een aanvraag in te dienen om deel te 

mogen nemen aan de wedstrijden om de KNSB Cup. Het sectiebestuur beslist of de aanvraag wordt 

gehonoreerd. 

Voor het seizoen 2021-2022 gelden enkele uitzonderingen voor toelating tot de KNSB Cup. Deze 
uitzonderingen staan beschreven in Annex Communiqué 5.2 
 
Voor buitenlandse rijd(st)ers gelden afwijkend limiettijden, deze staan vermeld in Communiqué 9. 
 

Helmcaps 
Rijd(st)ers die vorig seizoen aan de KNSB Cup hebben deelgenomen rijden dit seizoen met hetzelfde 
helmnummer. 
Nieuwe deelnemers ontvangen bij de eerste wedstrijd een nieuwe helmcap. 
Indien deelnemers de helmcap niet bij zich hebben bij een wedstrijd of zijn kwijtgeraakt kunnen ze 
tegen betaling van € 15,-- een nieuwe helmcap kopen.  
 

Transponders 
Deelnemers aan de KNSB Cup ontvangen 2 transponders in bruikleen. Deze transponders moeten 
tijdens de wedstrijd om beide enkels worden gedragen.  
De rijd(st)ers van de KNSB Talent Teams en de NTS zullen rijden met hun eigen transponders. 
Voor de bruikleen zal bij de uitreiking van de transponders een bruikleenovereenkomst getekend en 
een borg van € 20,- betaald moeten worden. De transponders worden uitgereikt tijdens de 
openingswedstrijd op 18 september 2021.  
Na afloop van KNSB Cup 5 worden de transponders weer ingenomen door de KNSB. Niet ingeleverde 
transponders worden in rekening gebracht. 
 

Inschrijving 
Voor senioren en junioren A is het inschrijfgeld € 95,- voor alle wedstrijden, voor Junioren B en C is dit 
€ 70,-. In alle gevallen dient het volledige inschrijfgeld betaald te worden. 
 
Tot 1 januari 2022 kunnen rijd(st)ers die aan de limiet voldoen instromen. Vanaf 1 januari 2022 dient 
een rijd(st)er het seizoen af te maken in de regio. 
 
Iedere rijd(st)er dient zich via https://inschrijven.schaatsen.nl te registreren als KNSB Cup deelnemer 
en aan de betaling te voldoen. Deze link staat tevens op de wedstrijdkalender aangegeven onder de 

 
2 Annex Communiqué 5 is terug te vinden op site van de KNSB 
( https://knsb.nl/shorttrack/organisatie-reglementenshorttrack/communiques/ ) 

mailto:info@knsb.nl
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Openingswedstrijd en de eerste KNSB Cup.  
Registratie is mogelijk tot 10 dagen voor de eerste KNSB Cup wedstrijd.  
De vereniging moet de inschrijving voor iedere KNSB Cup doen via 
ShorttrackOnLine.info. De KNSB controleert of een ingeschreven rijd(st)er 
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
Rijd(st)ers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en de tijdige afmelding, indien 
van toepassing. 
 

Afmelding 
Indien een rijd(st)er niet in staat is om deel te nemen, dient deze rijd(st)er uiterlijk dinsdagavond 
voorafgaand aan de wedstrijd door de wedstrijdsecretaris van de vereniging (voor de KNSB Talent 
Teams is dit de trainer) te worden afgemeld via shorttrackonline.info. 
Leden van de NTS worden centraal afgemeld door de selectiecommissie shorttrack. 
Na dinsdag dient de rijd(st)er zich met opgave van reden af te melden per mail bij de wedstrijdleiders 
(Wedstrijdleiders@shorttrackjury.nl). Indien een rijd(st)er zich na dinsdag afmeldt of geheel niet 
verschijnt op de wedstrijd, kan dit alleen in geval van calamiteiten. Indien, ter beoordeling van het 
Sectiebestuur, er geen sprake is van een calamiteit volgt een schorsing van deelname aan de 
eerstvolgende KNSB Cup wedstrijd.  
 

Aanmelden 
Elke deelnemer aan een KNSB Cupwedstrijd moet zich uiterlijk 30 minuten voor het begin van het 
inrijdtijdstip van de sessie melden bij de wedstrijdorganisatie. In het geval er geen inrijden op het 
programma staat is dit het tijdstip van de start van het eerste onderdeel van de betreffende sessie. 
Indien een rijd(st)er zich niet heeft gemeld, volgt uitsluiting van die wedstrijd. Is een deelnemer door 
omstandigheden niet in staat om op tijd aan te melden, dan bestaat de mogelijkheid zich te laten 
aanmelden door de eigen coach bij de inschrijfbalie. Deze geeft de reden op waarom de deelnemer 
niet in staat is dit zelf te doen.  
Rijd(st)ers zijn verplicht om aan alle onderdelen die op het programma staan deel te nemen. In het 
geval een deelnemer niet start bij b.v. de Time Trial en/of de (Mixed) Relay dan zal deze rijd(st)er 
worden uitgesloten van deelname aan de individuele afstand die op het programma staat.  
 

Aantal deelnemers per divisie in de  KNSB Cup 
Het aantal rijd(st)ers per divisie is: 

•   500 meter: 20 rijd(st)ers; 

• 1000 meter: 24 rijd(st)ers; 

• 1500 meter: 28 rijd(st)ers. 
 
De A divisie zal alleen worden opgesplitst in een Super A en A divisie indien het meerendeel 
(minimaal 60% van de heren) van de NTS rijders meedoet aan de betreffende wedstrijd. 
De deelnemers in de Super A en A divisie rijden halve finales en finales. Na de finales degraderen de 
laatste 3 in de uitslag van de Super A divisie naar de A divisie en promoveren de eerste 3 in de uitslag 
van de A divisie naar de Super A divisie. Hierna rijden deze 2 divisies dezelfde afstand nogmaals als 
halve finales en finales. Bij een gelijke stand na 2 afstanden is de uitslag van de 2e afstand bepalend 
voor de einduitslag. Rijders die zich na de 1e finale van de Super A of A divisie afmelden voor het 2e 
deel zullen uit de uitslag van de wedstrijd worden verwijderd. 
 
Wanneer het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft, kan de wedstrijdleider in overleg met de 
scheidrechter en het Sectiebestuur van bovengenoemde aantallen afwijken. 
 

Indeling in divisies 
De indeling van de rijd(st)ers in divisies wordt voor iedere wedstrijd door de 
wedstrijdleider gemaakt op basis van een ranglijst van wereldwijd gereden tijden. Vanaf het begin van 
het seizoen gelden alle tijden die gereden zijn vanaf 1 juli van het voorgaande seizoen.  (Voor het 
seizoen 2021-2022 geldt de uitzondering. Hier zal rekening worden gehouden met tijden gereden 
vanaf 1 juli 2019. Deze uitzonderingen staan beschreven in Annex Communiqué 5.) 
  
Als de te rijden afstand 777 meter is, worden de beste tijden van de 500 meter gebruikt, voor alle 

mailto:info@knsb.nl
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andere afstanden worden de beste tijden op de betreffende afstand gebruikt. 
In bijzondere gevallen, als er geen representatieve beste tijd voor een 
rijd(st)er beschikbaar is, wordt de rijd(st)er door de wedstrijdleider in een 
divisie ingedeeld.  
 

• De wedstrijdleider stelt op basis van de inschrijvingen, de indeling van de deelnemers in de 
divisies vast. Uiterlijk donderdagavond wordt bekendgemaakt welke deelnemers in de hogere 
divisies rijden en welke in de lagere divisies. Ook wordt een voorlopige divisie indeling 
gepubliceerd. De definitieve indeling van de divisies volgt op de wedstrijddag. 

 

• De individuele ritten worden in 2 sessies afgewerkt, waarbij de wedstrijd 
van de lagere divisies eerst wordt verreden. Het aantal divisies per sessie 
is gelijk, maar als het totaal aantal divisies oneven is, rijdt het grootste aantal in de eerste 
sessie. 
 

• De  wedstrijdsecretaris van de vereniging waar de rijd(st)er voor rijdt, kan in uitzonderlijke 
gevallen een verzoek indienen bij het Sectiebestuur (wedstrijdzakenSBST@knsb.nl) om een 
rijd(st)er in een lagere divisie in te delen. Dit verzoek moet uiterlijk op dinsdag voorafgaand 
aan de wedstrijd worden ingediend. Het Sectiebestuur neemt uiteindelijk de beslissing of het 
verzoek zal worden ingewilligd. 
 

• De bondscoach mag, om sporttechnische redenen, een aanvraag doen om een lid van de 
NTS in een hogere of lagere divisie deel te laten nemen aan de wedstrijd. Dit verzoek moet 
uiterlijk op dinsdag voorafgaand aan de wedstrijd worden ingediend bij het Sectiebestuur 
(wedstrijdzakenSBST@knsb.nl). Het Sectiebestuur neemt uiteindelijk de beslissing of het 
verzoek zal worden ingewilligd. 

 

Afstanden en wedstrijdprogramma 
In de KNSB Cup wordt per wedstrijddag één individuele afstand gereden: 500, 1000 of 1500 meter.  
Bij KNSB Cup 1,4 en 5 zal een een relay of mixed team relay worden gereden voor alle divisies. 
Bij KNSB Cup 2 en 5 zal er tevens een Time Trial worden gereden voor de A- en B-divisie. Als de 
Time Trial 4,5 ronden is zal er met 2-tallen worden gereden, als de Time Trial over 9 ronden is zal er 
met 4-tallen worden gereden.  
 
Het maximaal aantal rijders per rit is:  
7 rijders per rit voor 1500 meter, 
6 rijders per rit voor 1000 meter;  
5 rijders per rit voor 500 meter ritten. 
 

• Bij de 500 meter worden kwart finales, halve finales en finales gereden; 

• Bij de 1000 meter worden kwart finales, halve finales en finales gereden; 

• Bij de 1500 meter worden kwart finales, halve finales en finales over 1500 meter gereden 
vanaf divisie B. In de overige divisies van de 2e sessie worden de kwart finales over 1000 
meter verreden met 7 rijders per rit. 

 

Ritindelingen 
Tenzij anders aangegeven worden alle ritten bij nationale wedstrijden door de wedstrijdleider 
ingedeeld overeenkomstig artikel 296 van ISU Technical Rules Short Track Speed Skating. Voor de 
indeling van de kwart finales zal de ranglijst die gebruikt wordt voor de indeling van de deelnemers in 
divisies van toepassing zijn. 

mailto:info@knsb.nl
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Mixed Relay 
Bij de mixed relay zal worden gereden volgens de reglementen voor de mixed 
team relay van de ISU over een afstand van 2000 meter. Aanpassingen op de 
regels indien niet alle teams uit 2 vrouwen en 2 mannen bestaan volgen in 
een later stadium. 
Voor KNSB Cup 4 mogen de verenigingen teams inschrijven voor de Mixed Team Relay. De teams 
moeten uiterlijk donderdag voorafgaand aan de wedstrijd opgegeven worden bij de wedstrijdleiders 
(wedstrijdleiders@shorttrackjury.nl). De overige deelnemers worden door de wedstrijdleiders in teams 
ingedeeld. 
 

Relay 
De te rijden afstand voor de relay is 3000 meter. De teams voor de relay kunnen samengesteld zijn uit 
zowel dames als heren. De wedstrijdleider stelt de teams voor de relay samen op basis van de divisie 
indeling. 
Voor KNSB Cup 4 mogen de verenigingen teams inschrijven voor de Mixed Club Relay. De teams 

moeten uiterlijk donderdag voorafgaand aan de wedstrijd opgegeven worden bij de wedstrijdleiders 

(wedstrijdleiders@shorttrackjury.nl). De overige deelnemers worden door de wedstrijdleiders 

ingedeeld. 

 

Klassementen 
Iedere deelnemer krijgt punten volgens tabel “Competitiepunten KNSB Cup” (zie laatste pagina), te 
beginnen met de rijd(st)ers uit A divisie, daarna de rijd(st)ers uit divisie B, etc. Voor het klassement 
worden de punten van alle KNSB Cup wedstrijden bij elkaar opgeteld. Het slechtste resultaat van één 
van de KNSB Cup wedstrijden vervalt. Bij gelijke eindstand is de uitslag van de finalewedstrijd 
doorslaggevend. 
 
Als een KNSB Cup wedstrijd in combinatie met een selectiewedstrijd voor senioren (trial) wordt 
gehouden, worden de rijd(st)ers die na een time-trial toegelaten worden tot de selectiewedstrijd als 
hoogste divisie beschouwd voor het KNSB Cup klassement. Zij krijgen de punten volgens de 
einduitslag van die selectiewedstrijd. De overige rijd(st)ers, die de KNSB Cup wedstrijd rijden, nemen 
deel als divisie B, C etc. en krijgen overeenkomstig punten. 
 
Er zijn aparte klassementen voor Vrouwen en Mannen.  
 

Covid-19 maatregelen 
In verband met Covid-19 is een apart communiqué van kracht voor o.a. de KNSB Cup wedstrijden. Dit 
is Communiqué 10, in dit communiqué worden aanvullende regels weergegeven. Om de wedstrijden 
door te kunnen laten gaan zal iedereen zich aan de in dit communiqué opgenomen regels moeten 
houden. Dit communiqué zal gedurende het seizoen regelmatig worden aangepast, afhankelijk van de 
dan geldende maatregelen. Zorg dat je voorafgaand aan de wedstrijd de meest recente versie van dit 
communiqué hebt gelezen. 
 

mailto:info@knsb.nl
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Competitiepunten KNSB Cup  

 
rang         indiv.                           rang         indiv. rang          
indiv. 
                Klass.                                          klass.                         klass.                  
 
1  1000  41  297  81   88 
2  970  42  288  82  85 
3   941  43  279  83   82 
4  913  44  271  84   80 
5   886 45  263  85  78 
6   859  46  255  86   76 
7   833  47  247  87  74 
8   808  48  240  88  72 
9   784  49  233  89  70 
10   760  50   226  90  68 
11  737  51  219  91  66 
12  715  52  212  92  64 
13   694  53  206 93   62 
14  673  54  200  94   60 
15   653  55   194  95  58 
16  633  56   188  96  56 
17  614  57  182  97  54 
18   596  58   177  98  52 
19  578  59  172  99  50 
20  561  60  167  100  49 
21  544  61  162  101  48 
22  528  62   157  102  47 
23  512  63  152  103  46 
24   497  64   147  104  45 
25  482  65  143  105  44 
26   468  66   139  106  43 
27  454  67  135  107   42 
28  440  68  131  108  41 
29  427  69  127  109  40 
30  414  70  123  110  39 
31   402  71   119  111  38 
32  390  72  115  112  37 
33  378  73  112  113  36 
34  367  74  109  114  35 
35  356  75  106  115  34 
36  345 76  103  116  33 
37  335  77  100  117  32 
38  325  78  97  118  31 
39  315  79  94  119  30 
40  306  80  91  120  29 

 
Bij meer dan 120 deelnemers krijgt iedere volgende rijd(st)er steeds een punt minder. 
 

Ondertekening 
 
Utrecht,      
                                      
 Sippy Tigchelaar 
25 november 2021                  Voorzitter Sectiebestuur Shorttrack 
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