
Bepalingen voor deelname aan de nationale competitie mass 
start en het NK mass start, 17-18 januari 2015 

 
Algemene bepalingen competitie mass start 

 
1. De competitiewedstrijden worden volgens het algemene wedstrijdreglement verreden.  

 
2. De nationale competitie bestaat dit seizoen uit 3 wedstrijden. 

 
3. Het aantal deelnemers per mass start wedstrijd is maximaal 35. Indien het 

deelnemersaantal dit maximum dreigt te overschrijden is de hoogste positie op de SARA 
ranglijst bepalend voor deelname. 

 
4. Inschrijving uiterlijk dinsdag voorafgaande aan de betreffende wedstrijd voor 20.00 uur 

via sb/lb is verplicht.  
 

5. Buitenlandse deelnemers die niet lid zijn van een Nederlands team kunnen zich 
opgegeven voor de competitie. Indien er startplaatsen beschikbaar zijn mogen zij starten 
in de B-groep. 

  
6. Het klassement wordt opgemaakt op grond van te behalen punten.  
 
7. Puntentelling wedstrijden in groep A:  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
150 125 105 88 84 80 76 72 68 64 56 52 
A13  A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 
48 42 38 32 28 24 21 18 15 12 8 5 
A25 A26           
3 1           

 
       Puntentelling wedstrijden in groep B: 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 
60 45 35 25 20 14 10 6 4 2   
            
            
             
            
            

 
8. Bij een ronde voorsprong krijgen de koploper(s) in de A groep 10 bonuspunten en in de B 

groep 5 bonuspunten. 
 

9. Tussensprints leveren bonuspunten op en tellen mee in het klassement; voor de eerste 
drie resp. 5-3-1 punten in groep A en 3-2-1 punten in groep B.  

 
10. Bij de laatste wedstrijd (finale 20 december 2014, Groningen) krijgt de top 6 uit groep A 

25 bonuspunten. 
 
11. Bij een gelijke stand in het mass start klassement geldt de hoogst behaalde klassering in 

een wedstrijd. Indien dit geen uitsluitsel geeft, geldt hoogste klassering bij de laatst 
verreden wedstrijd. Elke uitslag in groep A geldt als hoger dan de eerste plaats in groep 
B. 

 
 
 
 
 
 



Specifieke bepalingen selectiewedstrijd mass start 
 
Mass start 2 november 2014 
 
Rijders dienen te hebben voldaan aan de kwalificatienorm conform ISU Communication 1889 
(zie selectienormen KNSB 2014-2015 Langebaan http://knsb.nl/langebaan-
kortebaan/selectieprocedure/). Per team geldt een maximum van twee rijders en voor de 
wedstrijd een maximum aantal deelnemers van 35. 
 
  
  Rijders worden geselecteerd op basis van: 

• Deelname aan het  KPN NK afstanden (31 okt – 2 nov 2014);  
• Lidmaatschap van een erkend Topdivisieteam (dames en heren); 
• Lidmaatschap nationale senioren selecties Inline Skaten en Shorttrack  
• Aanwijsplaatsen door SCL (maximaal 4 deelnemers)  

 
  
Indien het aantal deelnemers het maximum van 35 dreigt te overschrijden zal geselecteerd 
worden op grond van SARA Europese tijden d.d. 20 oktober 2014. Hierbij zal de hoogste 
klassering op een afstand doorslaggevend zijn (500-1.000-1.500-3.000-5.000 meter voor de 
dames en 500-1.000-1.500-5.000-10.000 meter voor de heren). 
 
 
Specifieke bepalingen competitie mass start 

 
Wedstrijd 1: Den Haag 8 november 2014  
  
 
Groep A,   
Voor deelname gelden de volgende restrictie: max. 2 deelnemers per erkend Topdivisieteam 
Marathon (Dames en Heren) en per Topteam LB (D+H) alsmede max. 2 deelnemers uit de 
nationale senioren selecties ISK, ST en JO LB 
  
Deelnemers worden geselecteerd uit: 

• De top 20 van de selectiewedstrijd mass start 2 november 2014, Heerenveen; 
• Rijders uit de top 12 NK afstanden, 1500m (D+H), 3000m (D), 5000m (D+H);  

10.000m (H); 
• Sectiebestuur LB kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats;  
• SCL kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats 

 
 
Groep B,  
Voor deelname gelden de volgende restrictie: max. 2 deelnemers per erkend Topdivisieteam 
Marathon (Dames en Heren) en per Topteam LB (D+H) alsmede max. 2 deelnemers uit de 
nationale senioren selecties ISK, ST en JO LB 
  
Deelnemers worden geselecteerd uit:  

• Top 10 (stand: 2-11-2014) Heren 1e divisie Heren Marathon; 
• Deelnemers aan de selectiewedstrijd 2 november 2014 Heerenveen die buiten top 20 

zijn gevallen.  
• Rijders die aan een van de ISU limieten LB* hebben voldaan (mits opgave sb/lb dd 3-

11-2014). 
• GTC LB ZH kan 2 rijders aanwijzen die trainen op de ijsbaan Den Haag.  
• Sectiebestuur LB kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats.  
• SCL kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats.  

 
 
Indien het aantal deelnemers het maximum van 35 dreigt te overschrijden zal geselecteerd 
worden op grond van SARA Europese tijden d.d. 3 november 2014. Hierbij zal de hoogste 



klassering op een afstand doorslaggevend zijn (500-1.000-1.500-3.000-5.000 meter voor de 
dames en 500-1.000-1.500-5.000-10.000 meter voor de heren). 
 
Wedstrijd 2: Hoorn 22 november 2014 
 
Groep A,  max. 35 deelnemers: 

• De 24 hoogst geklasseerde uit het klassement  na Hoorn (mits voldaan wordt aan de 
algemene regel van max. 2 rijders per team per peloton). 

• De wedstrijdorganisatie kan, net als bij het shorttrack een benadeelde schaatser een 
bye geven, waarbij de ‘dader’ wordt gediskwalificeerd;  

• Erkende Topteams en Topdivisieteams Dames en Heren mogen rijders vervangen 
mits elke vervanger competitiepunten heeft gehaald; 

• Sectiebestuur LB kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats.  
• SCL kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats. 

 
Groep B, max. 35 deelnemers: 

• Alle overige rijders met competitiepunten; 
• Rijders die aan de ISU limieten LB*, mits opgave sb/lb dd 17-11-2014; 
• Max. 2 rijders per erkend Topdivisieteam Marathon (Dames en Heren); 
• Top 10 (stand: 9-11-2014) Heren 1e divisie Heren Marathon;  
• GTC LB NHU kan 2 rijders aanwijzen die trainen op de ijsbaan Hoorn; 
• Overgebleven rijders van groep B uit de wedstrijd van 8 november 2014 Den Haag 

(gerangschikt op hun uitslag); 
• Sectiebestuur LB kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats;  
• SCL kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats 

 
Indien het aantal deelnemers het maximum van 35 dreigt te overschrijden zal geselecteerd 
worden op grond van SARA Europese tijden d.d. 17 november 2014. Hierbij zal de hoogste 
klassering op een afstand doorslaggevend zijn (500-1.000-1.500-3.000-5.000 meter voor de 
dames en 500-1.000-1.500-5.000-10.000 meter voor de heren). 
 
 
Wedstrijd 3: Groningen 20 december 2014 (Finale) 
 
Groep A, max. 35 deelnemers: 

• De 20 hoogst geklasseerde uit het klassement  na Hoorn (mits ze voldoen aan de 
algemene regel van max. 2 rijders per team per peloton); 

• World Cup deelnemers seizoen 2014-2015 Langebaan, Inline, Shorttrack (mits ISU 
limiet LB* en opgave bij sb/lb dd voor 14-12-2014); 

• Top 3 van de Groep B uit de wedstrijd op 22 november in Hoorn; 
• Erkende Topteams en Topdivisieteams Dames en Heren mogen rijders vervangen 

mits elke vervanger competitiepunten heeft gehaald; 
• Sectiebestuur LB kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats; 
• SCL kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats 

 
 

Groep B,  max. 35 deelnemers: 
• De overige rijders met competitiepunten; 
• Rijders die aan de ISU limieten LB* hebben voldaan (mits opgave sb/lb dd 15-12-

2014); 
• Max. 2 rijders per erkend Topdivisieteam Marathon (Dames en Heren); 
• Top 10 (stand: 13-11-2014) Heren 1e divisie Heren Marathon; 
• GTC LB Gr kan 2 rijders aanwijzen die trainen op de ijsbaan;  
• Rijders die aan de ISU limieten LB* hebben voldaan (mits opgave sb/lb dd voor 14-

12-2014); 
• Overgebleven rijders van groep B uit de wedstrijden van 8 en 22 november 

(gerangschikt op hun uitslag); 
• Sectiebestuur LB kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats; 
• SCL kan gebruik maken van 1 aanwijsplaats 



 
 

Indien het aantal deelnemers het maximum van 35 dreigt te overschrijden zal geselecteerd 
worden op grond van SARA Europese tijden d.d. 15 december 2014. Hierbij zal de hoogste 
klassering op een afstand doorslaggevend zijn (500-1.000-1.500-3.000-5.000 meter voor de 
dames en 500-1.000-1.500-5.000-10.000 meter voor de heren). 
 
 
 
NK Mass Start, 18 januari, Groningen 

 
Deelname NK Mass Start;  max 28 deelnemers, exclusief de mogelijke aanwijsplaatsen 
 
Deelnemers zijn: 

• Leden van de World Cup voorselectie mass start na wedstrijd 2 november 2014;  
• Top 3 van het A peloton; competitiewedstrijd op 20 december 2014;  
• Winnaar A peloton competitiewedstrijd 8 november en winnaar A peloton 

competitiewedstrijd 22 november;  
• Deelnemers World cups LB 2014/2015, mits opgenomen in de uitslag van de mass 

start wedstrijd 02-11-2014 of 20-12-2014; 
• Top 10 van het eindklassement van nationale competitie mass start;  
• Sectiebestuur LB kan gebruik maken van 2 aanwijsplaatsen; 
• SCL kan gebruik maken van 2 aanwijsplaatsen uit de 4 disciplines 

 
Reservelijst NK Mass Start:  

• Een rijder kan vervangen worden door een rijder uit hetzelfde team, mits de 
vervanger punten heeft gehaald tijdens de mass start competitie.  

• Reserves worden gerangschikt op volgorde van het klassement van de nationale 
mass start competitie. 

 


