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1. UITGANGSPUNT  

 
1.  De selectieprocedure is erop gericht de kans op het winnen van medailles zo groot mogelijk te maken bij 

de juniorenwedstrijden. 
 

2. PROCES  

 
1. Het opstellen van de selectieprocedure en het samenstellen van de nationale selecties junioren 

geschiedt door de Selectie Commissie Shorttrack (SCST). De selectiecommissie shorttrack bestaat uit: 
De bondscoach senioren, de disciplinemanager shorttrack en de technisch directeur. 
De technisch directeur van de KNSB stelt het document definitief vast, dit conform de meest recente 
versie van het algemeen reglement KNSB. 

 
2. Bij het opstellen van de selectieprocedure maakt de SCST gebruik van de input van de drie KTT 

coaches. 
 

3. De SCST zal na de selectiewedstrijden de Nationale Selectie(s) bekend maken. 
 

4. Na afloop van het wedstrijdseizoen vindt er een evaluatie plaats.  
 

3. SELECTIEVOORWAARDEN  

 
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de selectieprocedure, beschreven in dit document. 

 
2. Bij selectiewedstrijden is de uitslag van de betreffende wedstrijd bepalend, tenzij de SCST gebruik maakt 

van aanwijsplaatsen.  
 

3. In, naar het oordeel van de SCST, uitzonderlijke gevallen kan de SCST per sekse en per afstand over 
één of meerdere aanwijsplaats(en) beschikken en kan daarom een rijder (die in potentie een 
medaillekandidaat is, naar oordeel van de SCST) zowel vóór als na een (selectie)wedstrijd aanwijzen 
voor een internationale wedstrijd of internationaal kampioenschap. Indien er geen ruimte meer is op de 
desbetreffende wedstrijd dan wel afstand, dan vervalt de laatst geplaatste rijder. Bij een ex-aequo op een 
afstand of overall klassement (EYOF) zal de SCST beslissen wie de winnaar is en dus uitgezonden zal 
worden naar de betreffende wedstrijd. 

4. De SCST selecteert voor deelname aan juniorenwedstrijden conform regelgeving en richtlijnen van de 
ISU, NOC*NSF en KNSB. 

 
5. Bij de ISU WK Junioren en de EYOF maakt de relay reserve (de 5e rijder versus 3e rijder) geen deel uit 

van de nationale selectie. 
 

6. Om te kunnen worden geselecteerd voor wedstrijden van de Nationale Selectie dient de rijder een 
exemplaar van de overeenkomst voor rijders buiten de NTS te hebben ondertekend en geretourneerd 
aan de KNSB. 

 
 
 
Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 4. ISU WK JUNIOREN (WKJ) te Gdansk (POL)      4 t/m 6 maart  2022   

 
Leeftijdscategorie: volgens ISU Rule 108, paragraaf 2.b en d:  
  
4.1 Deelname individueel: (volgens ISU Communication 2415) https://isu.org/short-track/rules/stk-

communications/26022-isu-communication-2415/file 
 

Vrouwen  : 1500m en 1000m 3 startplekken, 500m 2 startplekken  
Mannen : 1500m en 500m 3 startplekken, 1000m 2 startplekken 

 
Selectiewedstrijd WKJ vrijdag 11 februari en zaterdag 12 februari 2022 te Thialf: 
 

● De rijder met het laagste puntentotaal van de WKJ-trial (zie bijlage 1) op een combinatie 
puntenklassement op de volgende onderdelen:  
 
1. Combinatie 3 ronden tijdrit met staande start en het 500m pack style racing klassement. De winnaar 

van dit combinatieklassement zal op de 500m op de WKJ starten.  
 

2. Combinatie 6 ronden tijdrit met staande start en het 1000m pack style racing klassement. De 
winnaar van dit combinatieklassement zal op de 1000m op de WKJ  starten. 

 
3. Combinatie 9 ronden tijdrit met staande start en het 1500m pack style racing klassement. De 

winnaar van dit combinatieklassement zal op de 1500m op de WKJ  starten. 
 
Bij een ex aequo in het combinatieklassement op een afstand zal de SCST de rijder aanwijzen voor de 
desbetreffende afstand. 
Overige individuele rijder(s) worden door de SCST aangewezen. 
 
4.2 Ploeg WKJ relay:  

● De geselecteerde individuele rijders van het WKJ 2022 (max 3 rijders per sekse);  
● Overige rijder(s) en niet meereizende reserve worden aangewezen door de SCST. 

 
De deelnemers voor het ISU WK Junioren worden door de SCST uiterlijk dinsdag 15 februari 2022 
bekendgemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://isu.org/short-track/rules/stk-communications/26022-isu-communication-2415/file
https://isu.org/short-track/rules/stk-communications/26022-isu-communication-2415/file
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5. European Youth Olympic Festival (EYOF) te Vuokatti (FIN)     20 t/m 25 maart  2022   

 
Leeftijdscategorie: geboren tussen 1-7-2004 t/m 30-6-2006  
 
5.1 Deelname individueel met een maximum van 2 vrouwen en 2 mannen:  

Vrouwen  : 1500m en 1000m en 500m 2 startplekken  
Mannen : 1500m en 1000m en 500m 2 startplekken 

 
Selectiewedstrijd EYOF vrijdag 11 februari en zaterdag 12 februari 2022 te Thialf: 
 
De EYOF selectiewedstrijd is een gecombineerde selectiewedstrijd met de WKJ trials. De EYOF 
selectiewedstrijd heeft een eigen puntentelling (zie bijlage 2).  
Nummer 1 en nummer 2 van het EYOF eindklassement plaatsen zich voor de EYOF.  
 
Het EYOF eindklassement wordt opgemaakt uit de volgende onderdelen:  
3 ronden tijdrit, 500m pack style race, 6 ronden tijdrit en de 1000m pack style race. 
 
Per afstand/ onderdeel wordt er een geschoonde lijst opgemaakt van alleen EYOF kandidaten. Deze rijders 
zullen de punten krijgen zoals omschreven in bijlage 2.  
 
Bij een ex aequo in het combinatieklassement op een afstand zal de SCST de rijder aanwijzen voor de 
desbetreffende afstand. 
Overige individuele rijder(s) worden door de SCST aangewezen. 
 
De deelnemers voor het EYOF worden door de SCST uiterlijk dinsdag 15 februari 2022 officieel 
bekendgemaakt.  
 

6. BEZWAAR/GESCHIL 

6.1 Indien een rijder het oneens is met een beslissing van de SCST inzake dit document, kan hij dit 

aanhangig maken bij de geschillencommissie, conform het geldende reglement  (https://knsb.nl/over-

de-knsb/reglementen/); 

7.  ONVOORZIENE SITUATIES EN CALAMITEITEN 

7.1   Indien een of meerdere wedstrijden door Covid-19 (of een daarmee vergelijkbare pandemie) of door 
 een (geheel) andere calamiteit geen, of met een niet-representatief deelnemersveld, doorgang kunnen 
 vinden (dit ter beoordeling aan de KNSB) kan dit tot gevolg hebben dat het hierboven vastgelegde 
 selectieproces niet of niet volledig toegepast kan en zal worden. In dat geval is de Technisch Directeur 
 bevoegd na overleg met de overige leden van de SCST om de definitieve selectie te bepalen (al dan 
 niet door middel van één of meerdere aanwijsplekken); 

Indien zich (andere) situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document zijn voorzien, 

beslist de SCST na overleg met een vertegenwoordiger van de Atletenvereniging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/
https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/


 

 

Bijlage 1: Format Trial WK Junioren: 
 
 
De rijders die voldoen aan de limiettijden, volgens KNSB shorttrack database op maandag 24 januari 2022 
(indien deze niet actueel beschikbaar is, beslist de SCST), zullen worden uitgenodigd voor de tijdritten.  
 
Bovengenoemde snelste rijders dienen te voldoen aan één van de volgende limiettijden: 
 
Vrouwen : 500m 46.00 > en 1000m 1.36.00> Mannen : 500m 43.50> en 1.29.00> 
 
De SCST is gemachtigd om deelnemers toe te voegen aan de time-trial. 
 

● De rijders met een tijdslimiet en eventueel door de SCST toegevoegde rijders, worden door de KNSB 
uitgenodigd voor de time trials die verreden zullen worden over 3 ronden, 6 ronden en 9 ronden met 
staande start.  

● De startvolgorde van de tijdritten wordt bepaald door de wedstrijdleiding.  
 

*Indien er niet voldoende deelnemers zijn, zullen een vertegenwoordiger van de SCST en de wedstrijdleider 
gezamenlijk besluiten wat het beste wedstrijdformat is (deze kan afwijken van de ISU regulations 2021).      

 
Rijders die in aanmerking komen voor deelname aan de WKJ trials worden uiterlijk vrijdag 28 januari 2022 
einde dag per email uitgenodigd. Aanmelden voor de WKJ trial kan tot woensdag 2 februari 2022 einde dag 
(17.00) volgens de in de uitnodigingsmail beschreven wijze. 
 
Op vrijdag 4 februari 2022 worden de deelnemers en het definitieve programma van de WKJ trials via 
www.schaatsen.nl bekend gemaakt. 
 
Het maximaal aantal deelnemers, dat zich na de 3 ronden time trial plaatst voor de 500m pack style race, is 10 
vrouwen en 10 mannen.  
Het maximaal aantal deelnemers, dat zich na de 6 ronden time trial plaatst voor de 1000m pack style race, is 12 
vrouwen en 12 mannen. 
Het maximaal aantal deelnemers, dat zich na de 9 ronden time trial plaatst voor de 1500m pack style race, is 12 
vrouwen en 12 mannen.  
 
De SCST is gemachtigd om deelnemers toe te voegen aan de pack style races.  
 
De puntentelling voor de 3 ronden tijdrit, 6 ronden tijdrit, 9 ronden tijdrit, 500m, 1000m en 1500m is als volgt:  

1ste 0  7de 7 

2de 2  8ste 7 

3de 3  9de 7 

4de 4  10de 7 

5de  5     11de 7 

6de  6  12de 7 

 

Aanvullende voorwaarden voor de selectiewedstrijd/puntenklassement:  
● Indien een rijder in de halve finale een penalty ontvangt mag hij niet deelnemen aan de finale B van de 

betreffende afstand; 

● Indien een rijder niet start of een gele kaart ontvangt in de halve finale mag de rijder niet starten in de 
finale A of B van de betreffende afstand; 

● Indien een rijder in de finale A (1000m, 500m), finale B (1000m, 500m) of de 1500m een penalty 
ontvangt zijn de ISU reglementen bepalend (Rule 295 en Rule 297). 

● Indien een rijder een rode kaart ontvangt wordt hij uit de totale wedstrijduitslagen (hele WKJ trials) 
gehaald.  

 
De startposities worden als volgt bepaald: 

● 1000m halve finale op grond van de uitslag van de 6 ronden tijdrit; 

● 500m halve finale op grond van de 3 ronden tijdrit; 

● 1500m finale op grond van de uitslag van de 9 ronden tijdrit. (n.v.t voor de EYOF trials)  

 

http://www.schaatsen.nl/
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Ritindeling 1000m afstand, halve finale 1000 meter op basis van de 6 ronden tijdrit: 
● 1e halve finale 1000m bestaat uit de 1e, 4e, 5e, 8e, 9 e en 12e gerangschikte rijder; 

● 2e halve finale 1000m bestaat uit de 2e, 3e, 6e, 7e, 10e  en 11 e gerangschikte rijder; 

 
A en B finale 1000m: 

● Vanuit de halve finales 1000m plaatsen de nummers 1 en 2 zich, tot een maximum van 6 rijders, voor 
de A finale 1000m; Indien er een of meerdere toevoeging(en) plaatsvindt(en), geldt het ISU reglement;  

● De overige (6) rijders plaatsen zich voor de B finale 1000m. 
 
Ritindeling 500m, halve finale 500 meter op basis van de 3 ronden tijdrit: 

● 1e halve finale 500m bestaat uit de 1e, 4e, 5e, 8e en 9e gerangschikte rijder; 

● 2e halve finale 500m bestaat uit de 2e, 3e , 6e , 7e en 10e   gerangschikte rijder; 
 
A en B finale 500m: 

● Vanuit de halve finales 500m plaatsen de nummers 1 en 2 zich, tot een maximum van 5 rijders, voor de 
A finale 500m; Indien er een of meerdere toevoeging(en) plaatsvindt(en), geldt het ISU reglement;  

● De overige (5) rijders plaatsen zich voor de B finale 500m. 

 
Finale 1500m op basis van de 9 ronden tijdrit: 

● De uitslag van de 9 ronden tijdrit wordt gebruikt als opmaak voor de startposities. 
 
Ritindeling 1500m afstand, halve finale 1500 meter op basis van de 9 ronden tijdrit: 

● 1e halve finale 1500m bestaat uit de 1e, 4e, 5e, 8e, 9 e en 12e gerangschikte rijder; 

● 2e halve finale 1500m bestaat uit de 2e, 3e, 6e, 7e, 10e  en 11 e gerangschikte rijder; 

 
A en B finale 1500m: 

● Vanuit de halve finales 1500m plaatsen de nummers 1 en 2 zich, tot een maximum van 6 rijders, voor 
de A finale 1500m; Indien er een of meerdere toevoeging(en) plaatsvindt(en), geldt het ISU reglement;  

● De overige (6) rijders plaatsen zich voor de B finale 1500m. 
 
 

Wedstrijd Programma voor WKJ en EYOF trials: 
 
Vrijdag 11 februari  2022 
6 ronden tijdrit 
3 ronden tijdrit 
9 ronden tijdrit 

● Er zal een minimale rustperiode van 15 minuten tussen elk onderdeel van de time trial zitten. 
 
Zaterdag 12 februari 2022 
Halve finale 1000m 
B Finale 1000m 
A Finale 1000m 
Halve finale 500m  
B Finale 500m 
A Finale 500m 
Finale 1500m (n.v.t voor de EYOF Trials)  
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Bijlage 2: Format Trial EYOF 
 
De rijders die voldoen aan de limiettijden, volgens KNSB shorttrack database op maandag 24 januari 2022 
(indien deze niet actueel beschikbaar is, beslist de SCST), zullen worden uitgenodigd voor de tijdritten.  
 
Bovengenoemde snelste rijders dienen te voldoen aan één van de volgende limiettijden: 
 
Vrouwen : 500m 48.00 > en 1000m 1.38.00> Mannen : 500m 44.00> en 1.30.00>   
 
De SCST is gemachtigd om deelnemers toe te voegen aan de time-trial. 
 
Voor kwalificatie, startposities en rit indelingen van de pack style races, zie WKJ Trial bijlage 1.  
Zowel de 1500 meter pack style race als 9 ronden tijdrit tellen niet mee in de uitslag voor de EYOF trial, maar 
dienen wel verreden te worden indien een rijder zich wil kwalificeren door de WKJ.  

 

*Indien er niet voldoende deelnemers zijn, zullen een vertegenwoordiger van de SCST en de wedstrijdleider 
gezamenlijk besluiten wat het beste wedstrijdformat is (deze kan afwijken van de ISU regulations 2021).     

 
Rijders die in aanmerking komen voor deelname aan de EYOF trials worden uiterlijk vrijdag 28 januari 2022 
einde dag per email uitgenodigd. Aanmelden voor de EYOF trial kan tot woensdag 2 februari 2022 einde dag 
(17.00) volgens de in de uitnodigingsmail beschreven wijze. 
 
Op vrijdag 4 februari 2022 worden de deelnemers en het definitieve programma van de EYOF trials via 
www.schaatsen.nl bekend gemaakt.  
 
De puntentelling van het geschoonde klassement voor de 3 ronden tijdrit, 6 ronden tijdrit, en 500m, 1000m is als 
volgt:  

1ste 0  7de 7 

2de 2  8ste 7 

3de 3  9de 7 

4de 4  10de 7 

5de  5     11de 7 

6de  6  12de 7 

 

Aanvullende voorwaarden voor de selectiewedstrijd/puntenklassement:  
● Indien een rijder in de halve finale een penalty ontvangt mag hij niet deelnemen aan de finale B van de 

betreffende afstand; 

● Indien een rijder niet start of een gele kaart ontvangt in de halve finale mag de rijder niet starten in de 
finale A of B van de betreffende afstand; 

● Indien een rijder in de finale A (1000m, 500m), finale B (1000m, 500m) een penalty ontvangt zijn de ISU 
reglementen bepalend (Rule 295 en Rule 297). 

● Indien een rijder een rode kaart ontvangt wordt hij uit de totale wedstrijduitslagen (hele EYOF trials) 
gehaald.  

 
Voor het wedstrijdprogramma zie bijlage 1. 
 

http://www.schaatsen.nl/

