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Ieder jaar geeft de KNSB aan het begin van het seizoen duidelijkheid over het 
te voeren selectiebeleid. Wij presenteren nu een tussentijds communiqué om 
de volgende redenen: 

• De onzekerheden die de COVID-19 pandemie met zich meebrengen. 

• De onzekerheid of geplande ISU wedstrijden doorgang vinden. 

• De onduidelijkheid over de inhoudelijke voorwaarden van de ISU wedstrijden.  

In dit communiqué wordt het selectiebeleid NK Afstanden Shorttrack beschreven, rekening houdend 

met de huidige Corona maatregelen. 

Selectiebeleid NK Afstanden Shorttrack voor Senioren 

 
In het seizoen 2020/2021 wordt een Nederlands Kampioenschap Afstanden Shorttrack voor Senioren 
verreden. Aan het Nederlands Kampioenschap Afstanden Shorttrack voor Dames en Heren Senioren 
kunnen ook Junioren A en Junioren B2 deelnemen.  
Tijdens het NK Afstanden wordt er gestreden om het Nederlands Kampioenschap per afstand (500m, 
1000m en 1500m). 
 

 Datum Plaats 

Nederlandse Kampioenschappen Afstanden Shorttrack 12 en 13 december 2020 Heerenveen 

 
Op dit moment mogen er alleen NK ’s verreden worden door topsporters op een topsportlocatie 

waarbij de definitie van topsport conform NOC*NSF regelgeving gehanteerd wordt.  

De definitie topsporters conform NOC*NSF is: 
• Voltijds topsport- en opleidingsprogramma 
• Topsporters met een A-, HP-, Selectiestatus &  

NT- of IT-status en onderdeel van Talent Team NL 
• Voor topsporters onderdeel van Talent Team NL met een beloftestatus dient dispensatie 

aangevraagd te worden door de Technisch Directeur KNSB bij NOC*NSF. 
 
Deelname voor het NK afstanden in stappen: 
 

1. Alle rijders moeten voldoen aan de topsport regelgeving van NOC*NSF. 
2. Geselecteerde rijders van het IIC2 
3 Op basis van de NOC*NSF regelgeving en de onderstaande tijdlimieten kunnen er rijders 

toegevoegd worden.   
 
De volgende limiettijden zijn van toepassing:  

 
 500 m 

Heren    43.50 
Dames    47.00 

 
 
Status tussentijds communiqué 
Dit tussentijds communiqué komt na het NK Afstanden Shorttrack te vervallen en hieraan kunnen dus 
voor de toekomst geen rechten worden ontleend. 

 
 
Ondertekening 
Utrecht, Sippy Tigchelaar 
4 december 2020 Voorzitter Sectiebestuur Shorttrack 
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