ROUTE NK PURE SPRINT 2016
Holland Cup Pure Sprint d.d. 22 november 2015 te Hoorn

Sara 9-11-2015
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NeoSen rijden geen regio selectiewedstrijd pure sprint. (100-300-500).
Voor NeoSen worden de deelnemers voor het NK supersprint geselecteerd op basis van de SARA
ranglijst 100/300/500 van 11 januari 2016 als mede het klassement van de HollandCup Pure Sprint
van 22 november 2015.

NK Supersprint/ Pure sprint d.d. 30 januari 2016 te Den Haag
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Voor de Junioren A en ouder wordt er een competitie pure sprint gereden (100-300-500) Voor alle
categorieën geldt dat het klassement wordt opgemaakt op basis van de 100 meter. (geen tijden
optellen)
 Behoudens deelnemers aan World Cups 500 m en WK sprint, dienen alle deelnemers alle afstanden
gereden te hebben en in SARA opgenomen te zijn.
 Op basis van het klassement van de Super Sprint / Pure Sprint wedstrijd van 22-10-2015 in Inzell
plaatsen zich per categorie 2 personen.
 Bij de junioren A en Senioren geldt dat de helft van het aantal deelnemers aan de regiowedstrijd
zich plaatst, met een maximum van 4 of 3 afhankelijk van de categorie. Vrijgevallen plaatsen worden
extra aanwijsplaatsen.
 De plaatsing via SARA lijst gaat aan de hand van de SARA lijst Nederlandse tijden van 18 januari
2016 19 Versie, 05-11-2015
 Aanwijsplaatsen worden 19-01-2016 ingevuld. Deze aanwijsplaatsen kunnen worden aangevraagd
via de GTC.
 Indien het NK kortebaan op natuurijs is verreden worden de 4 deelnemers van de finale ritten in
het jun A/NEO/SEN toernooi geplaatst voor het NK pure sprint. Dit kwartet wordt als extra
toegevoegd het aantal deelnemers zal dan toenemen van 20 naar 24. Indien een deelnemer of
meerdere in de finale van het NK kortebaan een jun A betreft zal het aantal deelnemers van het jun A
toernooi NIET met een kwartet worden verhoogd. Het aantal deelnemers zal worden aangevuld met
aanwijsplaatsen in het NEO/SEN toernooi, tot een volledig kwartet.
 Rijders welke op de World Cup een 500 meter hebben gereden of deelnemer waren aan het WK
Sprint in het seizoen 2015/2016 kunnen aanspraak maken op een extra aanwijsplaats. Dit zal niet ten
koste gaan van het aantal deelnemers welke bovenstaand schema worden geplaatst voor het NK
Pure Sprint. De aanvragen dienen te worden uitgevoerd als normale aanwijsplaatsen en moeten dus
op 18-01-2016 ingediend zijn.
 Het NK zal, behoudens 500m, in kwartetten verreden worden.

