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SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK 

Artikel 301 

Nederlandse kampioenschappen 

1. Alle Nederlandse kampioenschappen moeten worden gehouden op een overdekte 
standaard shorttrackbaan met een lengte van 111,12 meter, waarbij het ijsoppervlak een 
rechthoek is met een minimale breedte x lengte van 30 x 60 meter. 

2. Voor iedere categorie is het aantal deelnemers beperkt en worden de deelnemers 
uitgenodigd door het Sectiebestuur hardrijden shorttrack. 

3. Als twee of meer leeftijdscategorieën worden samengevoegd dan is er de mogelijkheid 
om per categorie een geschoonde lijst te gebruiken om de uiteindelijke kampioenen per 
afstand per categorie te bepalen. Bij een gelijke stand in het algemeen betreffende 
afstandsklassement zijn de normale regels van het internationaal reglement van 
toepassing. 

4. De afstanden bij een wedstrijd om het kampioenschap van Nederland zijn in meters:  
 

• Heren Senioren, Neo-Senioren: 500, 1000 en 1500 

• Dames Senioren, Neo-Senioren: 500, 1000 en 1500 

• Heren Junioren A: 500, 1000 en 1500 

• Dames Junioren A: 500, 1000 en 1500 

• Heren Junioren B: 500, 1000 en 1500 

• Dames Junioren B: 500, 1000 en 1500 

• Jongens Junioren C: 500, 7771000 en 1500 

• Meisjes Junioren C: 500, 7771000 en 1500 
 
 

5. De samenstelling van de ritten en het bepalen van de volgorde, waarin deze ritten worden 
gereden, geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Internationale Reglementen 
met uitzondering van de samenstelling van de eerste kwalificatieronde per afstand.  
 
Het maximum aantal rijders per rit staat weergegeven in onderstaande tabel. 

  500 m 1000 m 1500 m 

Kwart finales 5 5   

Halve finales 5 5 8 

Finales 5 5 8 
 

6. De samenstelling en bepaling van de startposities van deze ritten van de eerste 
kwalificatieronde per afstand vindt plaats op basis van de volgende stappen zoals 
aangegeven in het op dat moment actuele Communiqué 4 voor Senioren en Communiqué 
3 voor Junioren. 

• Eerst worden de rijders geplaatst volgens de World Cup Ranking van die afstand. 

• Vervolgens de rijders die in het huidige seizoen geselecteerd zijn geweest voor de 
World Cups maar geen World Cup Ranking hebben op de betreffende afstand. De 
ranking van deze rijders onderling is op basis van snelst gereden tijd op de betreffende 
afstand, in het lopende en vorige seizoen. 

• Vervolgens worden de overige rijders ingedeeld volgens de door hen gereden snelste 
tijd op de betreffende afstand, in het lopende en vorige seizoen. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt waar die snelste tijd is gereden. 

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

• Afstandsklassement van het laatst verreden WK-senioren op de betreffende 
afstand 
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• Actuele World Cup Ranking  op de betreffende afstand 

• Afstandsklassement van het laatst verreden WK-junioren op de betreffende 
afstand 

• Actuele Ranglijst KNSB-Cup per afstand van de betreffende afstand 

• Ranglijst op basis van snelst gereden tijden per afstand in het huidige seizoen en 
het voorgaande seizoen van de betreffende afstand. 

  
Als het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft, kan bepaald worden dat de snelste 
vierde rijders van een rit zich plaatsen voor de volgende ronde. 
 
 
 

7. De finale ritten per categorie worden gereden als B- en A finale voor de 500, 777 en 1000 
meter met voor beide finales toekenning van finalepunten volgens lid 7 van dit artikel. Op 
de 1500 meter zal er alleen een A finale worden gereden. 
Een B finale met 1 rijder zal niet worden verreden. De deelnemer aan de B finale zal in dit 
geval de eerste finish positie worden toegekend met de daarbij behorende finalepunten 
klassering in het afstandsklassement. 
Het Sectiebestuur shorttrack kan besluiten om bij Junioren categorieën de wedstrijden in 
het All Final format te laten rijden. 
 

8. a. Finalepunten worden alleen toegekend in A- en B-finales. De punten 0, 2, 3, 4, 5, 6, en 

7 worden toegekend in oplopende volgorde, te beginnen met de eerste plaats in de A 

finale en nadat aan alle plaatsen in de A finale punten zijn toegekend, worden de 

resterende punten aan de B finale toegekend in oplopende volgorde te beginnen met de 

eerste plaats. 

b. Een rijder die in de A-finale een penalty krijgt of niet finisht, krijgt hetzelfde aantal 

punten als de winnaar van de B-finale. Een rijder die in de B-finale een penalty krijgt of 

niet finisht, krijgt geen finalepunten. 

c. Rijders van wie de scheidsrechter heeft verklaard dat zij gefinisht zijn, krijgen het 

overeenkomstig aantal punten. 

d. Geen punten worden toegekend aan rijders die niet starten, een gele kaart hebben 

ontvangen of een rode kaart hebben ontvangen. 

e. Indien rijders gelijk finishen, krijgen alle betrokken rijders de punten voor die 

finishpositie (b.v. bij gelijke 2e plaatsen, krijgen beide rijders 2 punten). Als er twee rijders 

gelijk finishen, worden de punten voor de volgende finishpositie niet toegekend; in geval 

van drie betrokken rijders, worden de punten voor de volgende 2 finishposities niet 

toegekend. 

 

9. Voor iedere afstand wordt een klassement opgemaakt waarin de deelnemers worden 

gerangschikt: 

▪ naar blok: A-finale, B-finale, halve finalisten, kwartfinalisten etc. 
▪ naar positie (finishplaats) in het betreffende blok; 
▪ naar positie (finishplaats) in de opeenvolgende daaraan voorafgaande 

kwalificatieronden; 
▪ naar de beste tijd in enige rit gereden op de betreffende afstand; 
▪ als er na de voorgaande criteria geen verschil is, worden na een volledig afgewerkte 
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afstand de betrokken rijders gelijk geklasseerd. 
 

Voor alle tussentijdse afstandsklassementen: 

▪ in het geval van gelijke tijden op de afstand, wordt er geloot voor de volgorde. 
▪ In het geval er geen tijd(en) beschikbaar zijn, wordt er tussen de betrokken 

rijders/teams geloot om hun klassering te bepalen in vergelijking met de anderen met 
dezelfde plaats (finish positie). 
 

10. a. Rijders of aflossingsteams die  
▪ in de eerste kwalificatieronde niet gefinisht zijn, 
▪ zich niet hebben afgemeld voor de “Ranking Finals” en niet zijn gestart in die 

“Ranking Finals”, 
▪ een penalty hebben gekregen in de eerste kwalificatieronde, 
▪ een Gele kaart hebben gekregen in enige ronde, 
▪ een Rode kaart hebben gekregen in enige ronde, 
▪ niet zijn gestart in de eerste kwalificatieronde 

zullen niet worden geklasseerd maar als deelnemer worden gerangschikt onderaan het 
afstandsklassement in bovenstaande volgorde. 
 

b. Rijders die op slechts één of twee afstanden finalepunten hebben gescoord krijgen op 
de afstanden waarop zij geen finalepunten hebben gescoord 7 finalepunten per afstand 
waarop zij geen finalepunten hebben gescoord. 

c. Rijders die op geen enkele afstand finalepunten hebben gescoord en niet aan alle 

afstanden hebben deelgenomen krijgen op de afstanden waaraan zij niet hebben 

deelgenomen een virtuele klassering, equivalent met het aantal deelnemers op die 

afstand, plus één. 

d. Rijders of aflossingsteams die zijn uitgesloten van het Algemeen klassement worden 

als deelnemers opgenomen onderaan het Algemeen klassement waarbij bovenstaande 

volgorde en de regels voor het Algemeen klassement in acht worden genomen. 

11. In het eindklassement (en elk algemeen tussenklassement) worden de rijders 
geklasseerd: 
▪ als eerste worden rijders met Finalepunten geklasseerd naar het totaal aantal 

Finalepunten, beginnende met het kleinste aantal Finalepunten; 
▪ naar de hoogste klassering op één van de afstanden en daaropvolgende beste 

klasseringen; 
▪ de snelste tijd op de op één na langste afstand; 
▪ vervolgens worden de rijders zonder Finalepunten geklasseerd naar het totaal van de 

rangnummers van alle afstandsklassementen;  
▪ naar de hoogste klassering op één van de afstanden en daaropvolgende beste 

klasseringen; 
▪ de snelste tijd op de op één na langste afstand. 

 

128. Verder zijn alle overige regels van het Internationale Reglement van toepassing. 

 

Artikel 302  

Nederlandse kampioenschappen aflossing  

1. De leden van een team moeten allen lid zijn van dezelfde vereniging. 
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2. Deelnemende teams aan de Nederlandse Kampioenschappen aflossing worden door het 
sectiebestuur aangewezen volgens daartoe door dat bestuur vastgestelde regels. 

3. De afstanden bij de Nederlandse Kampioenschappen aflossing zijn in meters: 
 

• Heren Senioren, Neo-Senioren: 5000, maar in de kwalificatieronden 3000 

• Dames Senioren, Neo-Senioren: 3000 

• Jongens Junioren A, B en C: 3000 

• Meisjes Junioren A, B en C: 3000 
 

4. Het sectiebestuur kan de samenstelling van de categorieën bepalen, bijvoorbeeld door 
leeftijdscategorieën en/of dames/heren samen te voegen. In die gevallen zal de langste 
afstand van de categorieën die zijn samengevoegd, worden verreden. 

5. Winnaar is het team dat als winnaar van de finale wordt aangewezen. 
6. Van de prijswinnende teams ontvangen alleen de teamleden die daadwerkelijk aan de 

wedstrijd hebben deelgenomen, een medaille. 
7. In al die gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet, is artikel 297, lid 3 van de 

Internationale Reglementen van toepassing. 

 

Artikel 303  

Nederlandse Kampioenschappen afstanden 

Nederlandse Kampioenschappen afstanden Shorttrack kunnen worden gehouden over de 
afzonderlijke afstanden 500 – 1000 – 1500 meter. 

 

Artikel 304303 

1. Nederlandse kampioenschappen Mixed Gender Team Relay 
2. De wedstrijdregels voor de Mixed Gender Team Relay die zijn bepaald in het 

Internationale Reglement of een ISU Communication zijn van toepassing voor de 
Nederlandse kampioenschappen Mixed Gender Team Relay. 

3. Winnaar is het team dat als winnaar van de finale wordt aangewezen. 
4. Van de prijswinnende teams ontvangen alleen de teamleden die daadwerkelijk aan 

de wedstrijd hebben deelgenomen een medaille. 
In al die gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet, is artikel 297, lid 3 en 4 van het 
Internationale Reglement van toepassing. 

 

Artikel 305304 
 
Open Nederlandse kampioenschappen 

De Open Nederlandse kampioenschappen zijn internationale wedstrijden voor teams. 
Programma en afstanden worden bij aankondiging geregeld. Op Bij de wedstrijden om de 
Open Nederlandse kampioenschappen zijn alle regels van de Internationale Reglementen 
inzake internationale wedstrijden van toepassing. 

 

Artikel 306305 

Nationale Competitie 
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De naam voor de nationale competitie is KNSB Cup. Het toevoegen van een sponsor naam 
is toegestaan middels een besluit van het Sectiebestuur. Wedstrijden in het kader van de 
KNSB Cup worden gehouden overeenkomstig door het sectiebestuur op te stellen richtlijnen. 

 

Artikel 307306 

Nederlandse records 

5. De recordcommissie registreert de Nederlandse records. 

• Voor heren: 500, 1000, 1500 en 3000 meter 

• Voor dames: 500, 1000, 1500 en 3000 meter 

• Voor heren junioren: 500, 777, 1000 en 1500 meter  

• Voor dames junioren: 500, 777, 1000 en 1500 meter 

• Voor teams van heren: 3000 en 5000 meter aflossing 

• Voor teams van dames: 3000 meter aflossing 

• Voor teams bestaande uit senioren: 2000 meter Mixed Gender Team Relay 

• Voor teams van heren junioren: 3000 meter aflossing 

• Voor teams van dames junioren: 3000 meter aflossing 

• Voor teams bestaande uit junioren: 2000 meter Mixed Gender Team Relay 
 

6. a. Als Nederlandse records worden door de recordcommissie alleen die tijden erkend, die 
door een Nederlandse rijder in nationale en internationale wedstrijden zijn gemaakt, 
vermeld in artikel 10 van de Algemene Bepalingen en artikel 107 van de Internationale 
Reglementen. 
b. Erkenning van een Nederlands record kan uitsluitend als dat door de rijder of rijdster is 
gereden in het bezit van de Nederlandse nationaliteit en een geldige wedstrijdlicentie van 
de KNSB. 

7. De officiële aankondiging moet bekend worden gemaakt overeenkomstig hetgeen gesteld 
is in de artikelen 14 en 15 van de Algemene Bepalingen voor wedstrijden genoemd in 
artikel 10 en in de artikelen 110 en 112 van de Internationale Reglementen voor 
wedstrijden genoemd in artikel 107 van de Internationale Reglementen. Te rijden 
afstanden, kwalificatieronden en starttijden moeten overeenstemmen met de 
aankondiging. De baan moet een overdekte standaard shorttrack baan zijn met een 
lengte van 111,12 meter. Een aanvraag voor een Nederlands record moet voor 1 mei van 
ieder jaar aan de recordcommissie worden verzonden onder bijvoeging van: 
 
a. het programma van de wedstrijd 
b. het protocol van de wedstrijd. Het protocol dient op schrift te zijn gesteld of in digitale 

vorm. 
c. voor afstanden van 1500 meter en langer een overzicht van alle tussentijden van de 

leidende rijd(st)er. 
8. Als het betreffende Nederlands record is verbeterd door meer dan één rijder of team in 

dezelfde wedstrijd zal slechts de beste tijd als Nederlands record worden erkend. 
9. Van iedere deelnemer of team, dat een Nederlands record evenaart, zal de naam op de 

recordlijst vermeld worden. 
10. Elke rijder, die alleen of in teamverband, een Nederlands record verbetert of 

evenaart, ontvangt een diploma van de Bond. 
11. Voor erkenning als Nederlands record komen alleen die tijden in aanmerking, die 

elektronisch of door middel van fotofinish apparatuur zijn waargenomen, zie artikel 290 lid 
12 van de Internationale Reglementen. De tijden dienen in duizendsten van seconden te 
zijn geregistreerd om voor erkenning als record in aanmerking te kunnen komen. 
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Artikel 308307 

Sancties 

C. Uitsluiting van de rijder 
1. Het internationaal reglement shorttrack kent in artikel 297 lid 5, 3 soorten 

overtredingen: Penalty, gele kaart en rode kaart. 
I. Penalty is ongewijzigd van kracht voor Nationale wedstrijden. 
II. Gele kaart voor deelnemers aan wedstrijden is ongewijzigd van kracht voor 

Nationale wedstrijden, met de toevoeging: 1) Wanneer een rijder in het All Final 
systeem op dezelfde afstand een tweede penalty krijgt, zal de rijder een Gele 
kaart worden getoond. 

III. Rode kaart voor deelnemers aan wedstrijden is ongewijzigd van kracht voor 
Nationale wedstrijden met de toevoeging: De Rode kaart ook kan worden 
getoond voor elke actie, op of buiten het ijs die niet in overeenstemming is met 
artikel 27 van de Algemene Bepalingen van de Nationale wedstrijdreglementen. 
 

2. Bij het tonen van een kaart wordt dit tevens aan de rijder medegedeeld en indien 
mogelijk aan zijn coach c.q. begeleider, aan de wedstrijdleider en de omroeper. 
Bovendien wordt dit door de scheidsrechter schriftelijk gerapporteerd aan het 
Sectiebestuur hardrijden shorttrack. Bij een rode kaart wordt dit tevens gerapporteerd 
aan de Technisch Directeur Sport van de KNSB en de Tuchtcommissie van de 
KNSB. 
 

3. De rijder aan wie een rode kaart wordt getoond, wordt onmiddellijk uitgesloten van 
verdere deelname aan de wedstrijd en wordt niet opgenomen in het betreffende eind 
afstandsklassement. De rode kaart heeft geen gevolgen voor de reeds volledig 
afgewerkte afstanden. Bij het tonen van een rode kaart aan een rijder in een 
aflossingswedstrijd, wordt zijn team onmiddellijk uitgesloten en wordt niet opgenomen 
in het eindklassement. Individuele sancties voor de betreffende rijder(s) zijn ook van 
toepassing. Bij een rode kaart wordt de rijder uitgesloten voor één wedstrijd onder 
verantwoordelijkheid van de KNSB. 
 

 

4. Als een rijder in totaal twee rode kaarten heeft gekregen binnen 12 maanden, dan zal 
die rijder automatisch worden geschorst voor alle evenementen in KNSB en ISU 
verband voor ten minste twee maanden of twee van toepassing zijnde wedstrijden, 
waarbij de langste periode van beide wordt genomen en in alle gevallen de periode 
van half april tot en met 30 september niet wordt meegeteld. 
 

 

De tuchtcommissie van de KNSB zal de eventuele nadere sancties bepalen mede op 
basis van het voorstel van het sectiebestuur.  

B. Sancties tegen coaches c.q. begeleiders 
Voor elke actie, die niet in overeenstemming is met artikel 125 van het Internationaal 
reglement of artikel 27 van de Algemene Bepalingen van de Nationale 
wedstrijdreglementen kan betrokkene afhankelijk van de ernst van de overtreding een 
gele of een rode kaart worden getoond. 

a. Een gele kaart houdt in dat betrokkene zich voor de rest van de wedstrijd niet meer 
mag ophouden binnen 3 meter van de boarding van het ijsoppervlak; dat wil zeggen: 
hij/zij wordt verwezen naar de tribune. Twee maal geel binnen 12 maanden (zie 
bovenstaande omschrijving) staat gelijk met een rode kaart. 
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b. Een rode kaart houdt in dat betrokkene voor ten minste twee maanden 
automatisch zal worden geschorst voor alle evenementen in KNSB verband.  

C. Uitvoering 
De scheidsrechter dient na het tonen van een gele kaart, hiervan een schriftelijk rapport 
op te maken binnen 48 uur na afloop van de wedstrijden en dit te sturen aan het 
Sectiebestuur hardrijden Shorttrack. Dit wordt door het Sectiebestuur ook 
gecommuniceerd naar de scheidsrechters van volgende wedstrijden. Na het tonen van 
een rode kaart dient de scheidsrechter hiervan een schriftelijk rapport op te maken binnen 
48 uur na afloop van de wedstrijden en dit te sturen aan het Sectiebestuur Shorttrack. Dit 
wordt door het Sectiebestuur ook gecommuniceerd naar de scheidsrechters van volgende 
wedstrijden. Tevens doet het Sectiebestuur mededeling aan betrokkene van de daaraan 
verbonden sanctie. Ook doet het Sectiebestuur hiervan mededeling aan de Directeur 
Sport van de KNSB. Ook de Tuchtcommissie wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

De tuchtcommissie van de KNSB zal de eventuele nadere sancties bepalen mede op 
basis van het voorstel van het sectiebestuur. 

 

Artikel 309308  

Nationale / Internationale reglementen 

Als in dit document wordt verwezen naar nationale of internationale reglementen, dan 
worden daarmee de ISU Special Regulations and Technical Rules Short Track Speed 
Skating bedoeld. 

 

Artikel 310309 

Aanvullende bepalingen 

Aanvullende bepalingen van het Sectiebestuur hardrijden shorttrack worden 
gecommuniceerd door middel van “Communiqués”. De Communiqués moeten worden 
ondertekend door de voorzitter of secretaris van het Sectiebestuur hardrijden shorttrack. 
De Communiqués worden gepubliceerd op de website van de KNSB en zijn geldig vanaf 
de dag na publicatie, tenzij anders vermeld in het desbetreffende document. Het 
Sectiebestuur hardrijden shorttrack moet ervoor zorgen dat gewesten, verenigingen en 
nationale juryleden worden geïnformeerd over het uitbrengen van nieuwe Communiqués. 

 

Artikel 311310 

Onvoorziene situaties 

Mochten zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit document of in de 
internationale reglementen zijn voorzien, zal het Sectiebestuur in overleg met de 
Technisch Directeur tot een besluit komen. 


