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Veiligheid bij teamonderdelen 
Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij langebaanwedstrijden.  

Bij de traditionele afstanden, maar zeer zeker ook bij de onderdelen Mass 

Start en de ploegenonderdelen Ploegenachtervolging en Teamsprint. 

 

De ISU heeft vorig jaar in ISU Communication No. 2195 de veiligheidsuitrusting voor de 

onderdelen Mass Start en teamonderdelen van toepassing verklaart. Deze bepalingen heeft de 

Sectie Langebaan & Kortebaan van de KNSB een-op-een overgenomen. 

 

Aanvulling Specifieke Bepalingen Hardrijden Langebaan 

Als gevolg van bovenstaande geldt dat artikel 106a van Specifieke Bepalingen Hardrijden 

Langebaan per direct niet alleen van toepassing is voor Mass Start, maar (in lijn met de ISU, zie 

ISU Communication 2195), voor alle teamonderdelen zoals Teamsprint en Ploegenachtervolging. 

 

Gevolg voor overige Mass start wedstrijden en teamonderdelen, zoals bijvoorbeeld bij junioren 

Dit betekent dat deelnemers van overige Mass Start wedstrijden en teamonderdelen, zoals 

Teamsprint en Ploegenachtervolging, per direct verplicht zijn een dergelijke uitrusting, als 

beschreven in ISU Communication 2195, te dragen maar minimaal aan onderstaande eisen 

moeten voldoen: 

▪ Een valhelm die voldoet aan de van toepassing zijnde ASTM-standaard voor shorttrack 

conform de ISU Special Regulations en Technical Rules rule 291 (Equipment of Skaters). 

De helm dient een regelmatige vorm te hebben zonder uitsteeksels. Rijders dienen de 

helm te dragen vanaf het moment dat ze het ijs betreden totdat de laatste rijder van de 

wedstrijd is gefinisht, of totdat de rijder vroegtijdig het ijs verlaat;  

▪ Snijvaste handbescherming; 

▪ Snijvaste scheenbescherming, geïntegreerd in de kleding of losse scheenbeschermers die 

gedragen worden aan de binnenkant van het pak;  

▪ Snijvaste enkelbescherming;  

▪ Gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen;  

Het dragen van de volgende bescherming wordt aanbevolen:  

▪ Oogbescherming;  

▪ Snijvaste nekbescherming, eventueel geïntegreerd in;  

▪ Snijvaste kleding.  

En dat de buizen van de schaatsen gesloten moeten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond 

met een straal van minimaal 1 cm. (ronding 10 cent munt). 

 

Deze aanvulling op de Specifieke Bepalingen Hardrijden Langebaan is in ieder geval van 

toepassing op alle wedstrijden die opgenomen zijn in de nationale wedstrijdkalender. 

 

 

In afwachting van goedkeuring door de Ledenraad, gaan de hiervoor beschreven 

veiligheidsmaatregelen dit seizoen per direct in. 
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