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Nederlandse Kampioenschappen Senioren 
 
In navolging op het besluit van de ISU hebben wij besloten dat vanaf seizoen 
2022-2023 het Nederlands Kampioenschap Afstanden te verrijden.1 Hierbij komt het Allround 
kampioenschap te vervallen.   
 
 
 

 
 

Datum Plaats 

Nederlandse Kampioenschappen Senioren  
 

T.B.A. 
 

T.B.A. 

 
 

Aantallen deelnemers individueel  
 
De aantallen deelnemers per categorie per afstand voor de NK senioren 2023 staan in onderstaande 
tabel aangegeven. Afhankelijk van het prestatieniveau binnen de betreffende categorie kan het Sectie 
bestuur Shorttrack besluiten van genoemde aantallen af te wijken. 
  

Aantal Deelnemers Aantal Deelnemers Aantal Deelnemers 

Categorie 500 m 1000 m 1500 m 

Mannen  25 25 24 

Vrouwen  12 12 12 

 
De wedstrijd zal volgens het afvalsysteem worden verreden. In onderstaande tabel staan het aantal 
kwalificatieronden per afstand en per categorie weergegeven. 

 Kwalificatieronden Kwalificatieronden Kwalificatieronden 

Categorie 500 m 1000 m 1500 m 

Mannen  ¼ fin, ½ fin, finale ¼ fin, ½ fin, finale ¼ fin, ½ fin, finale 

Vrouwen  ¼ fin, ½ fin, finale ½ fin, finale ½ fin, finale 

 
 

Selectie 
 
Rijders in de categorieën Senioren, Junioren A en Junioren B2 kunnen in aanmerking komen voor 
deelname aan het NK Senioren.  
Rijders moeten per afstand per categorie voldoen aan de hieronder per afstand gestelde limiettijd. De 
rijders moeten deze limiettijd verreden hebben na 1 juli 2021.  
 
  

Limiettijd Limiettijd Limiettijd 

Categorie 500 m 1000 m 1500 m 

Mannen  43.50 1:28.00 2:23.00 

Vrouwen  46.50 1:36.00 2:35.00 

 
 

 
1 In afwachting van de goedkeuring reglementswijziging door de ledenraad tijdens de 
ledenraadvergadering van september 2022.  
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Deelname voor de NK Senioren in stappen: 
1. Rijders geplaatst volgens de World Cup Ranking 2022-2023 van die 

afstand en categorie.  
 

2. Indien verreden – per afstand per categorie klassement opgemaakt 
na het verrijden van de time trials voorafgaande aan het NK Senioren.  
Deze time trial zal verreden worden op een andere dag dan het NK Senioren.  
 
Voor de 500m zal een time-trial verreden worden over 2 rondes.  
Voor de 1000m zal een time-trial verreden worden over 6 rondes. 
Voor de 1500m zal een time-trial verreden worden over 9 rondes. 
 

3. Indien de bij stap 2. genoemde time-trial niet verreden wordt zal de selectie van de 
deelnemers wordt gemaakt op basis van de ranglijst van snelste tijden in seizoen 2022-2023. 
De ranglijst wordt per categorie en per afstand opgemaakt.  

 
 
Alle rijders geselecteerd voor de time-trial of NK Senioren ontvangen per e-mail per afstand een 
uitnodiging. Geselecteerde deelnemers dienen hun deelname per afstand nog wel te bevestigen; de 
wijze waarop zal in de uitnodiging worden aangegeven. 
 
 

Ritindeling  
 
De startposities worden voor de eerste kwalificatieronde van een afstand is op basis van: 

• Actuele World Cup Ranking op de betreffende afstand 

• De uitslag van de time-trial per afstand en categorie (genoemd bij de selectienormen stap 2)  

• Indien de time-trial niet verreden wordt, zal de ranglijst van snelste tijden in seizoen 2022-
2023 per afstand en categorie gehanteerd worden.  

 
 

Ondertekening 
Utrecht, 30 augustus 2022 
 
Annemarie Gijsberts 
Vice-Voorzitter/Interim Voorzitter Sectiebestuur Shorttrack 

 
 
 
 

mailto:info@knsb.nl

