
KNSB – BERICHTEN KUNSTRIJDEN 

Bericht nummer: 22.007                                                1 februari 2022 

 

Aanpassing Kwalificatiematrix  
TES Scores NK 2022 
 

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht 

t 088-4892000 

m secretariaatSBK@knsb.nl     Pagina 1 van 1 

w KNSB.nl 

 

 

Beste sporters, ouders, coaches en andere kunstrijliefhebbers, 
 
Vanwege het wegvallen van de derde KNSB Cup A vanwege de toen geldende coronamaatregelen heeft de 
selectiecommissie kunstrijden besloten de TES voor de Advanced Novices, Junioren en Senioren, alle 
disciplines, te verlagen met 5%. Voor de Basic Novices geldt een verlaging van 10% omdat naast het 
wegvallen van het derde selectiemoment, in de oorspronkelijke TES score (overgenomen uit seizoen 20-21) 
geen rekening is gehouden met de in seizoen 21-22 ingevoerde herhaalregel voor sprongen. Voor deelname 
aan het Nederlands Kampioenschap 2022 is daarom de TES kwalificatiematrix als volgt aangepast: 

 

TES SP FS SP FS SP FS PD/RD FD 

 Dames Heren Paren IJdansen 

Basic Novice nvt 14,40 nvt 14,40 nvt nvt 7,20 9,00 

Advanced Novice 13,30 20,90 13,30 20,90 13,30 16,15 9,50 11,40 

Junioren 19,00 30,40 19,00 30,40 17,10 26,60 17,10 26,60 

Senioren 20,90 36,10 20,90 36,10 19,00 34,20 19,00 33,25 

 
Deze TES zijn toegepast op de bij ons bekende scores uit KNSB Cup A1 en A2 en tevens de door de sporters 
ingediende buitenlandse wedstrijden (Junioren/Senioren). Dit resulteert in een nieuwe kwalificatielijst, welke 
separaat zal worden verstuurd. De gekwalificeerde deelnemers op basis van de kwalificatielijst en de 
Specifieke Bepalingen (art. 501F, 502F en 503F) zullen worden ingeschreven door de KNSB. Indien een 
gekwalificeerde rijder onverhoopt niet kan/zal starten op NK/Challenge Cup, meldt dit dan graag zo spoedig 
mogelijk via challengecup@knsb.nl. Momenteel zijn er veel internationale aanmeldingen waardoor we met een 
wachtlijst moeten werken voor de buitenlandse sporters.  
 
Alle Nederlandse deelnemers krijgen drie toegangskaartjes (voor vrienden/familie) voor de dag waarop zij hun 
kür(en) rijden. Overige informatie volgt later. 
 
 
We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

De selectiecommissie. 
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