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Deze procedure geeft weer op welke wijze het NK Neo-senioren op kunstijs, verder het NK genoemd, 
plaats vindt en hoe deelnemers zich hiervoor selecteren in het desbetreffende seizoen.  
Voor 1 juli moet dit door de CL/DM en Sectiebestuur Marathon kenbaar worden gemaakt volgens de 
artikelen 423 van het wedstrijdreglement marathon 
 
Alle landelijke rijders, zijnde neo-senior of jonger, zijn startgerechtigd om deel te nemen aan het NK, 
evenals geselecteerde deelnemers vanuit de regionale competities. Het NK wordt gehouden op 1 
januari 2023 op de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam. 
 

 
Om deel te mogen nemen aan het NK moet een deelnemer: 

- Een geldige licentie bij de KNSB bezitten, incl. marathon oormerk.  
- Voor 1 juli voorafgaande aan het seizoen nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt. 
- De Nederlandse nationaliteit bezitten. 
- Hebben voldaan aan hetgeen verder wordt gesteld in deze selectieprocedure. 

 

 
Procedure deelname vanuit beloftendivisie en topdivisie  
Alle neo-senioren die uitkomen in de topdivisie en de beloftendivisie, inclusief junioren, zijn 
startgerechtigd.  
Deelnemers uit de beloftendivisie staan automatisch op de startlijst.  
Deelnemers uit de topdivisie mogen slechts aan 1 kampioenschap deelnemer (neo-senioren of 
senioren). De keuze is aan de deelnemer zelf, mocht een deelnemer van start willen gaan bij het NK 
Neo senioren dan dient hij dit uiterlijk 48 uur voorafgaande aan het NK per email kenbaar te maken bij 
de DM/CL. 
 

 
Procedure deelname vanuit regionale competitie: 

- Vanuit regionale competities worden maximaal 20 deelnemers uitgenodigd: 
o 4 regio Zuid 
o 8 regio West  
o 8 regio Noord-Oost 

- De stand in het klassement van de regionale competitie het weekend voorafgaande aan het 
kampioenschap is bepalend.  

- Wanneer in het klassement van C1 zich onvoldoende deelnemers bevinden wordt naar het 
onderliggende niveau gekeken, etc. 

- Een deelnemer wordt uitgenodigd om zich in te schrijven via inschrijven.schaatsen.nl en 
moet binnen 72 uur aangeven of hij/zij hiervan gebruik maakt. Wanneer binnen deze termijn 
geen reactie is ontvangen, worden andere jongeren in staat gesteld om deel te nemen. 

- Uiterlijk tot 48 uur voorafgaande aan de wedstrijd worden nieuwe deelnemers uitgenodigd. 
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