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Selectienormen KNSB 2014/2015 Langebaan 
 

voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale 
juniorenwedstrijden en -kampioenschappen 

 
d.d. 13 oktober 2014 

 

(Inter)nationale kalender selectiewedstrijden junioren   

Wedstrijd Datum Plaats Land Afstanden, onderdeel 

IJsselcup /             
Holland Cup 1 

18-19 okt 2014 Deventer NED Dames: 500m (2x), 1.000m, 1.500m, 3.000m                 
Heren:   500m (2x), 1.000m, 1.500m, 5.000m 

KPN NK afstanden         
senioren      

31 okt - 2 nov 2014 Heerenveen NED Dames: 500m (2x), 1.000m, 1.500m, 3.000m, 5.000m              
Heren:   500m (2x), 1.000m, 1.500m, 5.000m, 10.000m 

Selectiewedstrijd 
landenwedstrijd 

16 nov 2014 Utrecht NED Dames: 500m, 1.500m   
Heren: 500m, 1.500m 

Landenwedstrijd  
GER-NOR-NED            
junioren C/B 

29-30 nov 2014 Hoorn GER Dames: 500m, 1.000m, 500m, 1.500m (jun C) 
Heren:   500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m (jun C) 
Dames/Heren: 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m (jun B)                                                                

ISU Junior World Cup 1 
(regio Europa) 

13-14 dec 2014 Minsk BEL Dames: 500m (1x), 1.000m, 1.500m, 3.000m, MS, TS                  
Heren:   500m (1x), 1.000m, 1.500m, 3.000m, MS, TS      

KPN NK allround 
senioren 

27-28 dec 2014 Heerenveen NED Dames: 500m, 1.500m, 3.000m, 5.000m                        
Heren:   500m, 1.500m, 5.000m, 10.000m 

ISU Junior World Cup 2 
(overall) 

17-18 jan 2015 Collalbo ITA Dames: 500m (1x), 1.000m, 1.500m, 3.000m, MS, TS                
Heren:   500m (1x), 1.000m, 1.500m, 3.000m, MS, TS 

KPN NK Sprint / NK Mass 
start senioren 

17-18 jan 2015 Groningen NED Dames: (2x) 500m, (2x) 1.000m, MS                                               
Heren:   (2x) 500m, (2x) 1.000m, MS 

NK allround junioren +           
NK afstanden junioren 

(500+1.000+1.500m)  

6-8 febr 2015 Deventer NED Dames: 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m (allround)                                               
Heren:   500m, 1.000m, 1.500m, 5.000m (allround) 
Dames/Heren: 500m, 1.000m, 1.500m (afstanden) 
Dames/Heren Mass start 

ISU Junior World Cup 3 
Finale (overall) 

14-15 febr 2015 Warschau POL Dames: 500m (1x), 1.000m, 1.500m, 3.000m, TP, MS                
Heren:   500m (1x), 1.000m, 1.500m, 3.000m, TP, MS 

ISU WK Junioren   
Allround / Afstanden 

20-22 febr 2015 Warschau POL Dames: 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m (allround)     
Heren:   500m, 1.500m, 3.000m, 5.000m (allround)    
Dames: 500m (2x), 1.000m, 1.500m, 3.000 m, TP (afstanden)   
Heren:   500m (2x), 1.000m, 1.500m, 5.000 m, TP (afstanden)                                                            

TP – Team Pursuit    
MS – Mass Start 
TS – Team Sprint 
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1.  ALGEMENE VOORWAARDEN 

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle selectienormen in dit document; 
 

1.2. Het samenstellen van de nationale selecties inclusief het opstellen van selectiecriteria en 
het selecteren van deelnemers voor internationale wedstrijden en kampioenschappen, 
geschiedt door de Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCL). De directeur Sport is 
eindverantwoordelijk, conform hoofdstuk 3 van het Algemeen Reglement van de KNSB 
(http://www.knsb.nl/reglementen). De directeur Sport maakt geen deel uit van de SCL; 
 

1.3. De selectieprocedure is er primair op gericht de kans op het winnen van gouden medailles 
zo groot mogelijk te maken en secundair op het zo groot mogelijk maken van de kans op 
het winnen van zilveren en bronzen medailles; 

 
1.4. Bij de selectiewedstrijd is de uitslag van de betreffende (selectie)wedstrijd (het klassement 

of de tijd) bepalend, tenzij de SCL gebruik maakt van aanwijsplaatsen¹; 
 
1.5. De SCL zal te allen tijde over één aanwijsplaats beschikken en kan daarom één rijder per 

sekse (of reserve) zowel vóór als na een (selectie)wedstrijd aanwijzen voor een 
internationale wedstrijd. In het geval van een calamiteit (naar het oordeel van de SCL) kan 
de SCL over twee aanwijsplekken beschikken; 

 
1.6. De SCL streeft ernaar, mits het niveau voldoende is, alle beschikbare plaatsen in de 

onderhavige wedstrijden te bezetten, maar is niet verplicht voor een wedstrijd het maximum 
aantal deelnemers (incl. reserves) in te schrijven. Uitgangspunt is dat een ieder aan de 
afstand(en) deelneemt waarvoor zij/hij is uitgenodigd. De reserves maken geen deel uit van 
de nationale selectie; 
 

1.7. De begeleiding zal door de directeur Sport worden bepaald. Tenzij anders vermeld zal de 
begeleiding bestaan uit de trainer(s) en het (para)medische begeleidingsteam van KNSB 
Jong Oranje; 
 

1.8. De selectienormen zijn mede gebaseerd op de ISU-regelgeving die onverkort van 
toepassing is indien en voor zover deze selectienormen hierin niet zouden voorzien; 
 

1.9.  Indien er bij een (selectie)wedstrijd rijders/sters gelijk eindigen, dan gelden in eerste 
 instantie de bepalingen in het ISU-reglement. Indien en voor zover het voorgaande geen 
 oplossing biedt, is de uitslag in 1/1000 bepalend. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan 
 zal de uitslag van de laatste door de betrokken rijders/sters gezamenlijk verreden wedstrijd 
 in het lopende seizoen bepalend zijn voor de selectie van de deelnemer/ster(s). Indien ook 
 dit geen uitsluitsel geeft, beslist de SCL; 

 
1.10.  Indien er zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van dit dokument zijn  
 voorzien, zal de SCL na overleg met de trainer(s) van de betrokken rijder(s) een voorstel 
 formuleren. Vervolgens brengt de SCL een advies uit richting de directeur Sport van de 
 KNSB.  
 
Nb. Waar in dit document voor personen de mannelijke vorm is gebruikt, dient ook de vrouwelijke 
vorm te worden gelezen. 
 
 
 
 
 
¹ Bij een ex aequo (eindtijd in 1/1000 sec.) kan de SCL een skate-off laten verrijden. Deze regeling is van toepassing op een individuele afstand of een op te 
maken klassement, dat tot stand komt door het optellen van de tijden in 1/1000 sec. 

http://www.knsb.nl/reglementen
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1. Selectiewedstrijd LANDENWEDSTRIJD GER-NOR-NED te Utrecht          16 november 2014 

 
Junioren C 

 Rijders die als eerstejaars C-junior deelnemer waren bij  het NK allround 2013-2014; 

 Vier rijders per regio (te bepalen door GTC); 

 De SCL kan besluiten om maximaal 4 rijders toe te voegen. 
 

Junioren B 

 Beste 8 rijders (tweedejaars C-junioren) in het eindklassement van het NK allround      
2013-2014; 

 Rijders die als eerstejaars B-junior deelnemer waren bij het NK allround 2013-2014; 

 De SCL kan besluiten om maximaal twee rijders toe te voegen. 
 

2.  LANDENWEDSTRIJD GER-NOR-NED te Hoorn       29-30 november 2014 

 
Junioren C (Dames):   500 / 1.000 / 500 / 1.500 meter  
Junioren C (Heren):    500 / 1.000 /  1.500 / 3.000 meter  
Junioren B (Dames en Heren): 500 / 1.000 /  1.500 / 3.000 meter 

 
De KNSB selecteert maximaal 16 sporters; 4 sporters per categorie en sekse, op grond van: 

 Beste 3 rijders in het eindklassement (500 – 1.500 meter) van de selectiewedstrijd op 16 
november 2014 te Utrecht; 

 Eventueel overige rijders en reserves worden aangewezen door de SCL. 
 

De deelnemers en reserves zullen door de SCL uiterlijk op dinsdag 18 november 2014 worden 
bekend gemaakt. 
 

3.   ISU JUNIOR WORLD CUPS 
 

 

3.1.    ISU Junior World Cup te Minsk, Wit-Rusland                                   13-14 december 2014 

 
500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter, Mass Start, Team Sprint (dames/heren) 

 
De KNSB selecteert in totaal maximaal 10 rijders, maximaal 5 rijders per afstand  
(junioren A, met inachtneming van limiettijden ISU). 
 
Deelname (achtereenvolgens, vanaf bovenste bullet)::  

 De beste rijders per afstand (snelste tijd) tijdens het KPN NK afstanden (31 oktober – 2 
november 2014). Voor de 3.000 meter heren wordt geselecteerd via de 5.000 meter tijdens 
het KPN NK afstanden; 

 
De overige rijders worden, mits er tijdens het KPN NK afstanden te weinig deelname van     
A-junioren is, achtereenvolgens als volgt geselecteerd:  

 De beste rijder per afstand (snelste tijd) tijdens de IJsselcup/Holland Cup 1 te Deventer (18-
19 oktober 2014); voor de 3.000 meter heren wordt geselecteerd via de 5.000 meter; 

 De eventueel overige rijder(s) en/of reserve(s) worden door de SCL geselecteerd op grond 
van bovenstaande wedstrijden, Residentie Cup en/of SARA (Eur. tijden, d.d. 1 dec. 2014); 
  

NB Op het moment dat via bovenstaande regels het aantal gekwalificeerde rijders het aantal 
maximaal toegestane rijders overschrijdt, beslist de SCL welke rijder(s) af zullen vallen.  

 
Deelnemers en reserves zullen door de SCL uiterlijk op 2 december 2014 worden bekend 
gemaakt in verband met de ISU deadline voor de definitieve inschrijving. 
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3.2.   ISU Junior World Cup te Collalbo, Italië                                                   17-18 januari 2015 

 
500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter, Mass Start, Team Sprint (dames/heren) 
 
De KNSB selecteert in totaal maximaal 10 sporters; max. 5 rijders per afstand (junioren A, met 
inachtneming van limiettijden ISU). 
 
Deelname (achtereenvolgens, vanaf bovenste bullet): 

 De best geklasseerde rijder per afstand in het actuele Junior World Cup puntenklassement 
na de ISU World Cup Junioren te Minsk (13-14 december 2014), mits bij de beste 3 in het 
actuele Junior World Cup puntenklassement; 

 De beste rijder per afstand (snelste tijd) tijdens het KPN NK allround (27-28 december 
2014). Voor de 3.000 meter heren wordt geselecteerd via de 5.000 meter. 

 
Overige rijder(s) worden, mits er tijdens het KPN NK allround te weinig deelname van A-
junioren is, achtereenvolgens als volgt geselecteerd:  

 De eventueel overige rijder(s) en/of reserve(s) worden door de SCL geselecteerd op grond 
van bovenstaande wedstrijden of SARA ranglijst, Eur. tijden d.d. 29 december 2014; 
 

Op het moment dat via bovenstaande regels het aantal gekwalificeerde rijders het aantal  
maximaal toegestane rijders overschrijdt, beslist de SCL welke rijder(s) af zullen vallen.  

 
Deelnemers en reserves zullen door de SCL uiterlijk op 30 december 2014 worden bekend  
gemaakt. 
 

3.3.  ISU Junior World Cup FINALE te Warschau, Polen                                14-15 februari 2015 

 
500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter, Mass Start, Team Pursuit (dames/heren)         
 
De KNSB selecteert in totaal maximaal 5 rijders per sekse, maximaal 3 rijders per afstand en 
voor de Team Pursuit (junioren A, met inachtneming van limiettijden ISU). 
 
Deelname (achtereenvolgens, vanaf bovenste bullet): 

 Aan deze Junior World Cup zullen op de genoemde afstanden dezelfde rijders deelnemen 
die voor het WK Junioren in Warschau (20-22 februari 2015) zijn geselecteerd. 

 
    Deelnemers en reserves zullen door de SCL uiterlijk op 10 februari 2015 worden bekend gemaakt.  
 

4.   ISU WERELDKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN te Warschau, Polen    20-22 februari 2015 

 
Meerkamp (allround) Dames: 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter;  
Meerkamp (allround) Heren:  500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 5.000 meter; 
Afstanden 1 * 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, 3.000 meter (dames), 5.000m (heren); 
Team Pursuit (dames en heren), Mass Start (dames en heren). 
 
Op grond van het ISU-reglement (rule 208, par. 7) bedraagt het aantal deelnemers voor het 
seizoen 2014/2015 in totaal 5 voor de dames en 5 voor de heren.  
Uit het maximum van 5 rijders per sekse is het aantal rijders per onderdeel als volgt: 

                              
 - Meerkamp (allround)   maximaal 3 dames en 3 heren 
 - 500 meter     maximaal 5 dames en 5 heren 

- Overige individuele afstanden  maximaal 4 dames en 4 heren 
 - Team Pursuit    3 dames en 3 heren 
 - Mass Start    2 dames en 2 heren 
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Deelname (achtereenvolgens, vanaf bovenste bullet):  

 De beste meerkamper van het eindklassement NK junioren A (6-8 februari 2015); 

 Bij een erg hoog prestatieniveau gedurende het seizoen kan de SCL maximaal twee rijders 
op voorhand aanwijzen voor het WK junioren. Indien van toepassing, zal de SCL dit 
voorafgaande het NK junioren (6-8 februari 2015) communiceren; 

 De mogelijke overige rijder en/of reserve(s) worden geselecteerd door de SCL.  
Het zal hierbij gaan om specialisten van 500m, 1.000m, 1.500m, 3.000m (dames) en 
5.000m (heren), Mass start of een reserve voor de meerkamp. Hierbij kunnen uitslagen van 
alle nationale- en internationale wedstrijden (Europa) meegenomen worden, van toepassing 
vanaf 26 december 2013; 

 Op het moment dat via bovenstaande regels het aantal gekwalificeerde rijders het aantal 
maximaal toegestane rijders overschrijdt, beslist de SCL welke rijder(s) af zullen vallen. 

 
Team Pursuit, Mass start: 

 De samenstelling van de team pursuit en deelnemers voor de Mass start zullen door de SCL 
in overleg met de bondstrainers samengesteld worden. 

 
    Deelnemers en reserves zullen door de SCL uiterlijk op 10 februari 2015 worden bekend gemaakt. 

 


