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1. UITGANGSPUNT 

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

maken, waarbij ISU-kampioenschappen hoger worden ingeschaald dan de ISU World Cups. 
 

2. PROCES   

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

voor internationale wedstrijden, ISU World Cups en ISU-kampioenschappen geschiedt door de 
Selectie Commissie Shorttrack (SCST);  
 

2. De technisch directeur van de KNSB stelt het document “KNSB selectieprocedure shorttrack 
senioren, seizoen 2022-2023” definitief vast, dit conform de meest recente versie van het 
Algemeen Reglement KNSB;  
 

3. Gedurende het proces van het opstellen van de selectieprocedure informeert en overlegt de 
SCST met de vertegenwoordiger(s) van de Nationale Training Selectie (NTS) en een 
vertegenwoordiger van de Atletenvereniging;  

4. Na afloop van het wedstrijdseizoen vindt een evaluatie plaats over de gehanteerde 
selectieprocedure met een vertegenwoordiger(s) van de NTS en een vertegenwoordiger van de 
Atletenvereniging; 

5. Indien een minderjarige sporter voldoet aan de selectienormen voor deelname aan World Cup 1 
(of overige World Cups), beslist de SCST of deze sporter kan worden geselecteerd en al dan niet 
wordt uitgezonden.  

3.  BEGRIPPEN  

Aanwijsplek: de plaats die een rijder (die zich niet volgens de eisen van dit document heeft geplaatst) 
van de SCST krijgt toegewezen voor een wedstrijd van de Nationale Selectie. Deze plaats kan ten 
koste gaan van een, volgens dit document, reeds geplaatste rijder; 
 
Atletenvereniging (AV): vereniging die de belangen van schaatsers van de verschillende 
schaatsdisciplines binnen de KNSB (dat wil zeggen: langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en 
inline skaten) die lid zijn van de AV, waarborgt; 
 
Communiqué: een document met bindende regels dat wordt uitgegeven en jaarlijks bijgewerkt door 
het Sectiebestuur Shorttrack, inzake de reglementen voor diverse wedstrijden. Deze documenten zijn 
terug te vinden op https://knsb.nl/shorttrack/organisatie-reglementenshorttrack/communiques/; 
 
De bondscoach: de bondscoach van de discipline Shorttrack; 
 
Disciplinemanager shorttrack: verantwoordelijk voor het operationeel leiding geven aan het topsport 
deel van de discipline shorttrack; 
 
Document: het document “KNSB-selectieprocedure shorttrack senioren, seizoen 2022-2023”; 
 
Geschoonde lijst: een uitslaglijst waarbij de Nederlandse deelnemers worden gerankt zonder de 
buitenlandse deelnemers; 
 
Individuele afstanden: 500 meter, 1000 meter en 1500 meter; 
 
 

https://knsb.nl/shorttrack/organisatie-reglementenshorttrack/communiques/
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ISU: International Skating Union, de internationale federatie waarbij de KNSB is aangesloten; 
 
Mixed Team Relay: een afstand en wedstrijdvorm op een wedstrijd van de Nationale Selectie, waarbij 
het team bestaat uit een gelijke afvaardiging van vrouwen en mannen;  
 
Nationale Selectie: de wedstrijdrijders die geselecteerd worden door de SCST om onderdeel uit te 
maken van het team dat namens de KNSB wordt uitgezonden, niet beperkt tot wedstrijden genoemd 
in dit document; 
 
Niet meereizende reserve(s): de rijder(s) die is geselecteerd door de SCST als reserverijder(s), maar 
niet mee zal reizen naar de wedstrijd van de Nationale Selectie; 
 
NTS (Nationale Training Selectie): een geselecteerde groep rijders die onder contract staat bij de 
KNSB middels de NTS-overeenkomst en jaarrond hun sporttechnisch programma uitvoeren onder 
regie van de bondscoach; 
 
Relay: een afstand en wedstrijdvorm op een wedstrijd van de Nationale Selectie, waarbij het team 
bestaat uit leden van dezelfde sekse; 
 
Selectiecommissie Shorttrack (SCST): een door de Directeur-Bestuurder van de KNSB benoemde 
commissie belast met het opstellen van het selectieproces, het selecteren van deelnemers en 
reserves en het toewijzen van aanwijsplek(ken) voor deelname aan wedstrijden van de Nationale 
Selectie. De commissie bestaat uit een commissielid (inhoudsdeskundige), de discipline manager 
shorttrack en de technisch directeur; 
 
Technisch Directeur: de sporttechnisch eindverantwoordelijke van de KNSB voor selectiecriteria; 
 
Voorselectie: rijders die op voorhand door de SCST worden geplaatst voor een wedstrijden van de 
Nationale Selectie, op grond van vooraf benoemde resultaten; 
 
Wedstrijden van de Nationale Selectie: alle internationale wedstrijden, ISU World Cups, ISU-
kampioenschappen en overige wedstrijden die wat betreft de uitzending onder regie van de KNSB 
vallen; 
 
EK Team / WK Team: Geselecteerde rijder(s) die afgevaardigd worden naar het EK en/of WK. 
 

Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient (in het toepasselijke geval) de vrouwelijke 
vorm te worden gelezen. 

 

4.  SELECTIEVOORWAARDEN  

1. De onderstaande selectievoorwaarden zijn van toepassing op de selectieprocedure zoals 
beschreven in dit document; 

2. Bij selectiemomenten is de uitslag van het betreffende selectiemoment bepalend, tenzij de SCST 
gebruik maakt van aanwijsplaatsen volgens punt 5 (zie hieronder);  

3. De SCST selecteert voor deelname aan wedstrijden van de Nationale Selectie, conform 
regelgeving en richtlijnen van de ISU en de KNSB;  

4. De SCST heeft het recht om op alle wedstrijden van de Nationale Selectie één aanwijsplek te 
gebruiken per sekse en per afstand. Dit houdt in dat, ongeacht er wel of geen ruimte meer is op 
de betreffende wedstrijd voor een aanwijsplek, dan zal de SCST beslissen welke rijder wordt 
vervangen, ongeacht op welke positie de te vervangen rijder is geplaatst en of hij al 
voorgeselecteerd was of niet;  
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5. De bondscoach zal op grond van het algemene uitgangspunt (zie artikel 1) het Relay team en 
Mixed Relay team samenstellen. Relay team en mix Relay team worden door bondscoach 
benoemd uit de door SCST geselecteerde rijders voor de desbetreffende wedstrijd;  
 

6. De door de SCST geselecteerde eerste- en tweede niet meereizende reserve maakt geen deel uit 
van de Nationale Selectie die afreist naar de wedstrijd, tenzij de SCST anders besluit;  
 

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

 
 

5.  Selectiewedstrijden Heerenveen                          30 september – 2 oktober 2022 

 
Bestaande uit een Time Trial en Pack-style Race (zie bijlage 1)  

- 6 lap time trial en de 1000m  Pack-style race* (vrijdag 30 sept 2022) 
- 2 lap time trial en de 500m Pack-style race*  (zaterdag 1 okt 2022) 
- 9 lap time trial en de 1500m Pack-style race*     (zondag 2 okt 2022) 

Voor aantallen deelnemers, de te verdienen punten en verdere specificatie, zie bijlage 1. 

De definitieve deelnemerslijst voor de selectiewedstrijd wordt uiterlijk 28 september 2022 gepubliceerd 
op Schaatsen.nl.  
 
* De definitieve invulling van het programma zal uiterlijk 29 september worden vastgesteld 

 
 

6.  Dutch Open Shorttrack te Heerenveen                       7 - 9 oktober 2022 

 
Deelname Dutch Open Shorttrack (DOS)  
 
Uitgaande van 12 Nederlandse vrouwen en 22 Nederlandse mannen (deze aantallen zijn afhankelijk 
van buitenlandse deelname):  
 
Deelname A-divisie: 

• Alle rijders van de NTS in het seizoen 2022-2023; 

• Top 3 uit het klassement op de desbetreffende afstand tijdens de selectiewedstrijd op 30 
september t/m 2 oktober is automatisch geplaatst voor de A-divisie; 

• De SCST kan rijder(s) toevoegen aan de A-divisie. 
 
Deelname B-divisie: 

• De SCST selecteert de uiteindelijke deelnemers voor de startlijsten voor de B-divisie. Hiervoor 
wordt onder andere het klassement op de desbetreffende afstand tijdens de selectiewedstrijd 
op 30 september t/m 2 oktober gebruikt 
 

De definitieve deelnemerslijst voor de DOS wordt uiterlijk dinsdag 4 oktober 2022 gepubliceerd op 
Schaatsen.nl. 
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7.  ISU WORLD CUPS 1 tot en met 4  

 

7.1       ISU World Cup 1 te Montreal (CAN)                                                             28 - 30 oktober 2022 

 
Nationale selectie World Cup 1: 
 

• De 1e, 2e en 3e gerankte rijder van het combinatie klassement op de desbetreffende afstand van:  
o de uitslag van de time trial, d.d. 30 september t/m 2 oktober 
o de pack-style race van 30 september t/m 2 oktober  
o de pack-style race van de DOS op 7 t/m 9 oktober  

neemt deel aan de World Cup 1 (zie bijlage 2 voor puntentelling); 

• Indien het aantal rijders het maximale aantal ISU quota plaatsen overschrijdt, of er sprake is van 
een gelijk resultaat, beslist de SCST; 

• Indien het maximale aantal ISU quota plaatsen nog niet is bereikt, worden overige rijders 
geselecteerd door de SCST; 

• De bondscoach vult, indien nodig, de overige startplekken in. 
 

7.2       ISU World Cup 2 te Salt Lake City (USA)                                                     4 - 6 november 2022 

  
Voorselectie op individuele afstanden World Cup 2: 
 

• De rijder met het beste resultaat, mits top 8 tijdens World Cup 1, is gerechtigd om op dezelfde 
afstand te starten tijdens World Cup 2; 

• Indien een rijder tijdens World Cup 1 het hoofdprogramma minimaal één (1) keer haalt, is hij 
voorgeselecteerd voor deelname aan worldcup 2;   
 

• De overige rijders voor World Cup 2 worden geselecteerd door de SCST;   

• Indien het aantal voorgeselecteerde rijders het maximale aantal ISU quota plaatsen 
overschrijdt, bepaalt de SCST; 

• De bondscoach vult, indien nodig, de overige startplekken in. 
 

 

7.3       ISU World Cup 3 te Almaty (KAZ)    9 - 11 december 2022 

 
Voorselectie op individuele afstanden World Cup 3: 

• De rijder met het beste resultaat, mits top 8 tijdens World Cup 2, is gerechtigd om op dezelfde 
afstand te starten tijdens World Cup 3;    

• Indien een rijder zowel tijdens World Cup 1 als World Cup 2 het hoofdprogramma minimaal 
één (1) keer haalt is hij voorgeselecteerd voor deelname aan World Cup 3;  
 

• De overige rijders op World Cup 3 worden geselecteerd door de SCST; 

• Indien het aantal voorgeselecteerde rijders het maximale ISU quota plaatsen overschrijdt, 
bepaalt de SCST; 

• De bondscoach vult, indien nodig, de overige startplekken in. 
 

7.4       ISU World Cup 4 te Almaty (KAZ)             16 - 18 december 2022 

 
Voorselectie op individuele afstanden World Cup 4: 

• De rijder met het beste resultaat, mits top 8 tijdens World Cup 3, is gerechtigd om op dezelfde 
afstand te starten tijdens World Cup 4; 

• Indien een rijder tijdens World Cup 3 het hoofdprogramma minimaal één (1) keer haalt is hij 
voorgeselecteerd voor deelname aan World Cup 4; 
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• Overige rijders worden geselecteerd door de SCST; 

• Indien het aantal voorgeselecteerde rijders het maximale aantal ISU quota plaatsen 
overschrijdt, bepaalt de SCST; 

• De bondscoach vult, indien nodig, de overige startplekken in. 
 

8.  ISU EUROPEES KAMPIOENSCHAP 2023 te Gdansk (POL)       13 -15 januari 2023 

8.1 Deelname EK individueel per afstand, 3 vrouwen en 3 mannen  
      (conform ISU Communication No. 2517) 
 
Voorselectie: maximaal 3 vrouwen en 3 mannen op een individuele afstand: 

• De rijder(s) met minimaal één (1) top 3 resultaat tijdens ISU World Cup 3 en/of 4; 

• De winnaar op een individuele afstand (combinatie klassement time trial en pack-style race) 
bij het Nederlands Kampioenschap op 31 december 2022 en 1 januari 2023 (zie bijlage 5); 

• Indien het aantal voorgeselecteerde rijders het maximale aantal ISU quota plaatsen 
overschrijdt, beslist de SCST; 

• De bondscoach doet een voordracht aan de SCST voor de invulling van de eventueel nog niet 
ingevulde ISU quota plaatsen.  

8.2 Deelname EK team  

• De voorgeselecteerde rijders volgens 8.1; 

• De eventueel overig geselecteerde individuele rijders volgens 8.1; 

• De eventueel overig geselecteerde relay rijders; 

• Overige rijders en niet meereizende reserve worden geselecteerd door de SCST. 
 

 

9.       ISU WORLD CUPS  5 en 6 

 

9.1 ISU World Cup 5 Dresden (GER)                                                                          3 - 5 februari 2023 

 
Voorselectie op individuele afstanden World Cup 5: 

• De rijder met het beste resultaat, mits top 5 tijdens het EK, is gerechtigd om op dezelfde 
afstand te starten tijdens World Cup 5; 

• Indien een rijder tijdens het EK top 12 heeft gehaald is hij voorgeselecteerd voor deelname 
aan World Cup 5; 

• Overige rijders worden geselecteerd door de SCST; 

• Indien het aantal voorgeselecteerde rijders het maximale aantal ISU quota plaatsen 
overschrijdt, bepaalt de SCST; 

• De bondscoach vult, indien nodig, de overige startplekken in. 
 

9.2        ISU World Cup 6 Dordrecht (NED)                                                              10 - 12 februari 2023 

 
Voorselectie op individuele afstanden World Cup 6: 

• De rijder met het beste resultaat, mits top 8 tijdens World Cup 5, is gerechtigd om op dezelfde 
afstand te starten tijdens World Cup 6; 

• Indien een rijder tijdens World Cup 5 het hoofdprogramma minimaal één (1) keer haalt is hij 
voorgeselecteerd voor deelname aan World Cup 6; 

• Indien een rijder tijdens het EK een top 12 plaats haalt, is hij voorgeselecteerd voor deelname 
aan World Cup 6; 

• Overige rijders worden geselecteerd door de SCST. 

• Indien het aantal voorgeselecteerde rijders het maximale aantal ISU quota plaatsen 
overschrijdt, bepaalt de SCST. 

• De bondscoach vult, indien nodig, de overige startplekken in. 
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10.   ISU WERELDKAMPIOENSCHAP 2023 te Seoul (KOR)                                 10-12 maart 2023 

 
10.1 Deelname WK individueel per afstand, 3 vrouwen en 3 mannen  
        (conform ISU Communication No. 2517) 
 
Voorselectie: maximaal 3 vrouwen en 3 mannen op een individuele afstand: 

• De rijder(s) die op World Cup 5 en/of World Cup 6 een top 3 behaalt is gerechtigd om op 
dezelfde afstand op het WK te starten; 

• De rijder(s) die op het EK een top 3 behaalt is gerechtigd om op dezelfde afstand op het WK 
te starten; 

• De hoogst gerankte rijder in het wereldbeker eindklassement, mits top 10, is gerechtigd om op 
de desbetreffende afstand te starten op het WK; 

• Overige rijders en reserves worden geselecteerd door de SCST; 

• Indien het aantal voorgeselecteerde rijders het maximale aantal ISU quota plaatsen 
overschrijdt, beslist de SCST; 

• De bondscoach doet een voordracht aan de SCST voor de invulling van de eventueel nog niet 
ingevulde ISU quota plaatsen.  

10.2 Deelname WK team: 

• De voorgeselecteerde rijders volgens 10.1; 

• De eventueel overig geselecteerde individuele rijders volgens 10.1; 

• De eventueel overig geselecteerde relay rijders; 

• Overige rijders en niet meereizende reserve worden geselecteerd door de SCST. 
 

11.  BEZWAAR/GESCHIL 

Indien een rijder het oneens is met een beslissing van de SCST (of de shorttrack bondscoach 
senioren) inzake dit document, kan hij een procedure aanhangig maken bij de geschillencommissie, 
conform het geldende reglement (Reglement op de Bondsrechtspraak)                                
(https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/); 
 

12.  CALAMITEITEN EN ANDERE BIJZONDERE SITUATIES 

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 SCST om de definitieve selectie te bepalen (al dan niet 
door middel van één of meerdere aanwijsplaatsen); 
 
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/
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Bijlage 1  

Selectiewedstrijd te Heerenveen                                                             30 september – 2 oktober 2022 

De “nul valse startprocedure” (zero false start testing rule) zoals vermeld in ISU communication No. 
2510 zal voor deze selectiewedstrijd van toepassing zijn. 
 
Time Trial 

- 6 lap time trial en de 1000m  (vrijdag 30 sept 2022) 
- 2 lap time trial en de 500m  (zaterdag 1 okt 2022) 
- 9 lap time trial en de 1500m     (zondag 2 okt 2022) 

Deelnemers, maximaal 16 vrouwen en 28 mannen: 

• Alle NTS-rijders (7 vrouwen en 11 mannen) 

• Overige deelnemers worden aangevuld tot een maximum van 16 vrouwen en 28 mannen op 
grond van de snelste persoonlijke tijden op 1000m, 500m en 1500m (zie Shorttrackonline.info), 
vanaf 1 juli 2020 tot en met 18 september 2022. *  

* Alleen ‘officiële’ wedstrijden zijn van toepassing voor de snelste persoonlijke tijden. Dit ter beoordeling van de SCST.  

 
Startvolgorde van de time trial vindt plaats op grond van de snelste persoonlijke tijd, waarbij de snelste 
tijd als eerste (1e) start. 
 
Deelnemers (en/of coaches) moeten voor woensdag 28 september 2022 aangeven welke time trial de 
sporters starten.  
 
De definitieve deelnemerslijst voor de time trials per afstand zal donderdag 29 september 2022 
gepubliceerd worden op Schaatsen.nl.  
 

Pack-Style Race 

Deelnemers, maximaal 15 vrouwen en 20 mannen: 
 

• De uitslag van de time trial per afstand is bepalend voor deelname aan de overeenkomstige pack-
style afstand, met een maximum van 15 vrouwen en 20 mannen. 

 
De rit indeling voor de pack-style racing zal plaats vinden op grond van:  

• De uitslag van de desbetreffende time trial voor de desbetreffende afstand; 

• Startpositie 1e ronde wordt ook bepaald op grond van time trial uitslag, waarbij de hoogst 
gerankte rijder op de startpositie 1 staat. 

 
Puntentelling voor selectie Worldcup 1:  
 
 Time trial punten per afstand:  

1e 10,2 / 2e 6,3 / 3e 3,9 / 4e 2,4 / 5e 1,5 / 6e 0,9 / 7e 0,6 / 8e 0,3 
  

Pack-style racing punten: 
  1e 34 / 2e 21 / 3e 13 / 4e 8 / 5e 5 / 6e 3 / 7e 2 / 8e 1  
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Bijlage 2 

Dutch Open Shorttrack te Heerenveen (DOS)                                              7 - 9 oktober 2022 

 
De rit indeling per afstand voor de DOS wordt opgemaakt op grond van het daartoe betreffende ISU 
regelement.  
 
Na de DOS wordt er een uitslag opgemaakt per afstand op grond van een geschoonde lijst. 
 
Punten telling per afstand: 1e 34 / 2e 21 / 3e 13 / 4e 8 / 5e 5 / 6e 3 / 7e 2 / 8e 1 
 
 
Bijlage 3 

Combinatie klassement:            Selectiewedstrijd 30 september - 2 oktober en DOS 7 - 9 oktober 2022 

 
Op grond van de uitslagen van de selectiewedstrijden op 30 september t/m 2 oktober (time trial en 
overeenkomstige afstand) en de Dutch Open Shorttrack (geschoonde lijst per afstand) wordt een 
combinatie klassement per afstand opgemaakt.  
 
Voorbeeld:  1e 6 lap time trial selectiewedstrijd  = 10,2  punten 
  1e 1000m pack-style race selectiewedstrijd  = 34  punten  
  1e 1000m DOS (geschoonde lijst)  = 34  punten 
       Totaal = 78,2  punten 
 
Er wordt een ranking per afstand opgemaakt op grond van de punten combinatie die zijn toegekend 
aan de time trial, pack-style en de DOS geschoonde lijst. 
 
De winnaar per afstand is de rijder met het hoogste aantal punten op grond van de puntencombinatie 
die zijn toegekend aan de time trial, pack-style en geschoonde lijst van de DOS. 
 
 
Bijlage 4  

Puntentelling plaatsing A-divisie overige rijders buiten NTS 

 
Er wordt een ranking per afstand opgemaakt op grond van de puntencombinatie die zijn toegekend 
aan de time trial en pack-style tijdens selectiewedstrijden 30 september t/m 2 oktober 2022. 
  
Time trials punten telling:  
1e 34 / 2e 21 / 3e 13 / 4e 8 / 5e 5 / 6e 3 / 7e 2 / 8e 1 

 
Pack-style racing punten: 
1e 34 / 2e 21 / 3e 13 / 4e 8 / 5e 5 / 6e 3 / 7e 2 / 8e 1 
 
Voorbeeld:  1e in de time trial 2 laps = 34 punten  

2e in de 500m pack-style = 21 punten   
   Totaal combinatie = 55 punten 
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Bijlage 5 

Selectiewedstrijden voor EK te Gdansk, Polen (13-15 januari 2023) 

 
Time Trial 

- 2 / 6 / 9 lap time trial  (30 december 2022) 

Deelnemers, maximaal 20 vrouwen en 32 mannen: 

• Alle NTS-rijders (7 vrouwen en 11 mannen) 

• Overige deelnemers worden aangevuld tot een maximum van 20 vrouwen en 32 mannen op 
grond van de snelste persoonlijke tijden op 1000m, 500m en 1500m (zie Shorttrackonline.info), 
vanaf 1 juli 2021 tot en met 19 december 2022. * 

* Alleen ‘officiële’ wedstrijden zijn van toepassing voor de snelste persoonlijke tijden. Dit ter beoordeling van de SCST.  

 
De startvolgorde voor deelname aan de time trials 2 laps, 6 laps en 9 laps is gebaseerd op: 

- De huidige World Cup ranking van de desbetreffende afstand (500m voor de 2 
lap, 1000m voor de 6 lap en 1500m voor de 9 lap) 

- de snelste persoonlijke tijd op de desbetreffende afstand gereden tussen 1 juli 
2021 en 19 december 2022 

 
Deelnemers (en/of coaches/wedstrijdsecretarissen van de clubs) moeten uiterlijk dinsdag 27 
december 2022 aangeven welke time trial de sporters starten, via Shorttrackonline.info.  
 
De definitieve deelnemerslijst voor de time trials per afstand zal donderdag 29 december 2022 
gepubliceerd worden op Schaatsen.nl / Shorttrackonline.info.  

Nederlands Kampioenschap 

- Kwalificatieronden 1000m, 500m en 1500m  (31 december 2022) 
- Hoofdprogramma met finales    (1 januari 2023) 

De rit indeling en de startpositie voor de eerste ronde van het Nederlands Kampioenschap zal plaats 
vinden op grond van:  

- World Cup ranking op de desbetreffende afstand  
- De uitslag van de overeenkomstige time trial verreden op 30 dec 2022 (2 lap tt-

500m, 6 lap tt-1000m en 9 lap tt-1500m 

Punten telling ten behoeve van kwalificatie voor het EK op 13-15 januari 2023 in Gdansk (POL):  
Time trial punten per afstand:  

1e 17 / 2e 10,5 / 3e 6,5 / 4e 4 / 5e 2,5 / 6e 1,5 / 7e 1 / 8e 0,5 
 Pack-style racing punten: 
  1e 34 / 2e 21 / 3e 13 / 4e 8 / 5e 5 / 6e 3 / 7e 2 / 8e 1  
 
Er wordt een ranking per afstand opgemaakt op basis van de punten die zijn toegekend aan de time 
trial en de overeenkomstige afstand op het Nederlands Kampioenschap. 
De selectiewedstrijd winnaar per afstand is de rijder met het hoogste aantal punten op grond van de 
puntencombinatie die zijn toegekend aan de time trial en de overeenkomstige afstand op het 
Nederlands Kampioenschap (2 lap & 500m, 6 lap & 1000m, 9 lap & 1500m). 
 
Voorbeeld:  1e 6 lap time trial selectiewedstrijd  = 17  punten 
  1e 1000m pack-style race NK    = 34  punten  
       Totaal = 51 punten 


