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Deelname aan ISU-wedstrijden kunstrijden 

 

 

Inschrijving 

Voor internationale wedstrijden die staan vermeld op de ISU-kalender vindt 

inschrijving plaats via de KNSB. 

  

Voor internationale wedstrijden die niet op de ISU-kalender staan, kan de vereniging/rijder zelf inschrijven, 

zonder tussenkomst van de KNSB. 

 

 

Voor wie 

Voor open inschrijvingen voor ISU-wedstrijden gold de afgelopen seizoenen steeds een minimale score die 

behaald moest zijn in het seizoen voorafgaand aan de betreffende ISU-wedstrijd of in het lopende seizoen. 

Vanwege Covid-19 hebben slechts weinig sporters in het seizoen 2020-2021 wedstrijden kunnen rijden 

waardoor de SCK heeft besloten voor seizoen 2021-2022 geen minimale score voor deelname aan ISU-

wedstrijden (m.u.v. de Challenge Cup) te hanteren. Wel vragen wij de coaches realistisch te zijn in het 

voordragen voor sporters voor ISU-wedstrijden, met als richtlijn het niveau van kwalificatie voor het NK 

2022. 

 

Uiteraard dient voldaan te worden aan de leeftijdseisen van de desbetreffende categorie (Rule 108, 

paragraaf 3, ISU General Regulations ). 

 

 

Procedure 

Een aanvraag dient uiterlijk 3 dagen voor de (pre) entry deadline te worden gedaan door een mail te sturen 

naar sck@KNSB.nl, evenals annuleringen van aanvragen die eerder zijn gedaan.  

In deze mail dient het volgende te worden vermeld: 

• Wedstrijd 

• Categorie waarin gestart gaat worden 

• Voornaam en achternaam rijder 

• Voornaam en achternaam van de coach die mee gaat 

• Geboortedatum rijder 

• E-mailadres en telefoonnummer rijder (ouder/verzorger) 

• Vereniging van de rijder 

 

Beslissingsbevoegdheid SCK 

Indien er meerdere rijders/rijdsters hebben aangeven deel te willen nemen aan dezelfde wedstrijd zal de 

selectiecommissie kunstrijden (SCK) uiterlijk drie weken voor de entry deadline een beslissing nemen over 

de toewijzing van de startplaatsen op basis van het aantal beschikbare startplaatsen. 

Rijders en hun verenigingen die een aanvraag hebben gedaan ontvangen hierover uiterlijk drie weken voor 

de entry deadline bericht.  

 

Via de ISU-website dient men zelf het announcement en de formulieren te downloaden en digitaal in te 

vullen https://www.isu.org/events/. 
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Uiterlijk twee weken voor de entry deadline dienen alle formulieren en documenten (m.u.v. het 

inschrijfformulier (entrylist)) t.b.v. de wedstrijdinschrijving zelf gemaild te worden naar het 

organisatiecomité (OC) van de wedstrijd, met in CC Ivo Kerstholt (i.kerstholt@knsb.nl). Voor de aangegeven 

deadline dient men zelf (op eigen initiatief) het inschrijfgeld over te maken naar de organisatie (zie 

announcement). 

De KNSB verzorgt enkel de inschrijving (entrylist); overige zaken dient men zelf te regelen (zoals reis, 

verblijf, overige formulieren waaronder planned programs). 

 

De KNSB schrijft eventueel een jurylid in voor de betreffende wedstrijd. Mocht de rijder zich na de entry 

deadline terugtrekken en hij/zij is de enige rijder die ingeschreven is voor de wedstrijd, dan komen de 

kosten die gemaakt zijn voor het jurylid (ticketkosten, hotelkosten e.d.) in beginsel voor rekening van de 

rijder. Hierop geldt een uitzondering indien een officiële medische verklaring (van ziekte of blessure) 

overgelegd kan worden of als sprake is van een calamiteit. 

 

Combinatie van open inschrijving en uitzending door de KNSB 

Indien de KNSB een ISU-wedstrijd gebruikt voor uitzending van één of meerdere rijders, is het andere 

rijders ook toegestaan deze zelfde wedstrijd te rijden via Open Inschrijving, mits voldoende startplekken. De 

KNSB-uitzending gaat in dit geval altijd voor.  

 

Indien een coach van één of meer rijders uit Team Nederland ook één of meerdere rijders wil begeleiden 

die via Open Inschrijving deelnemen, zullen hierover voorafgaand aan de wedstrijd afspraken worden 

gemaakt, zowel op het gebied van (de kwaliteit) van de begeleiding van de rijder(s) uit Team Nederland, als 

financieel. Daarbij is het uitgangspunt dat de kosten verdeeld worden naar rato van het aantal rijders en 

het aantal dagen dat de coach ter plaatse is voor de betreffende rijder(s). 

 

Gedragscode en anti-doping 

• Sporters en coaches dienen kennis te hebben van het Dopingreglement en de Dopingprocedures 

en onderwerpen zich hieraan. 

• Sporters, coaches en eventuele overige begeleiders zijn te allen tijde gebonden aan de 

gedragscode(s) van de KNSB. 

 

Coronavirus 

De KNSB volgt de adviezen en richtlijnen van NOC*NSF, het RIVM en de overheid omtrent deelname aan 

internationale wedstrijden in het licht van het coronavirus. Meer informatie omtrent het beleid van 

NOC*NSF is te vinden via; 

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-topsport 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen 

 

Informatie over richtlijnen voor reizen is o.a. te vinden via; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ 
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