SELECTIEPROCEDURE LANGEBAAN
Seizoen 2021-2022
1. Vragen, bemerkingen en/of klachten i.v.m. de selectieprocedure worden bij voorkeur door een
erkende club van de KBSF bij de verantwoordelijke Langebaan, als afvaardiging van de
selectiecommissie) neergelegd per mail: langebaan@kbsf.be . Dit kan ook door de coach van de
betreffende rijder gebeuren. De club van de atleet dient hierbij steeds in de communicatie te
worden meegenomen.
2. De seleciecommisie bestaat uit:
• Voorzitter KBSF: Corné Lepoeter
• Afgevaardigde KBSF Langebaan: Stijn Turcksin
• Topsportdirecteur VLSU: Jeroen Straathof
• Bondscoach junioren: Manon Spruit
• Bondscoach senioren: ntb
3. De selectiecommissie langebaan zal doorgaan op onderstaande data
• Dinsdag 2 november 2021
o Startplaatsen World Cup 1 (POL) en World Cup 2 (NOR)
• Maandag 22 november 2021
o Startplaatsen World Cup 3 (USA) en World Cup 4 (CAN)
• Woensdag 15 december 2021
o Selectie Olympics 2022 Beijing (CHN)
o Startplaatsen European SS Champ 2022 Heerenveen (NED)
Indien bijkomende data noodzakelijk zijn voor selecties, zullen deze later gepubliceerd worden
op de website en gecommuniceerd met de clubs
4. Voor volgende wedstrijden valt de selectie en de inschrijving onder de bevoegdheid van de
KBSF.

5. Junior, Neo en Senior World Cups
5.1.
Enkel atleten die volgens het announcement van de betreffende wedstrijd in
aanmerking komen, worden beschouwd.
5.2. Enkel officiële wedstrijden met elektronische tijdswaarneming of een tijd erkend door
de ISU, gereden in het huidige of vorige seizoen wordt mee in overweging genomen.
5.3. Individuele startplaatsen
5.3.1. De selectiecommissie Langebaan behoudt zich het recht voor om de door de ISU
toegekende startplaatsen rechtstreeks toe te kennen aan specifieke schaatsers
die hier door hun eerdere prestaties voor in aanmerking komen. Voor seizoen
2021-2022 betreft dit
5.3.1.1. Bart Swings: 1000m, 1500m, 5000m, 10000m, MS
5.3.1.2. Mathias Vosté: 500m, 1000m, 1500m
5.3.1.3. Sandrine Tas: MS
5.3.2. World Cup EU: De startplaatsen worden verder aangevuld volgens beschikbare
budgetten en volgens de rankschikking op basis van tijden per afstand. Hierbij
wordt de ranking en resultaten van het International Qualifier Event Inzell (GER)
of eerdere World Cups EU (Junioren) ook mee in rekening gebracht.
5.3.3. World Cup Amerika/Azië: De startplaatsen worden verder aangevuld volgens
beschikbare budgetten en volgens de rankschikking op basis van tijden per
afstand. Hierbij wordt de ranking en resultaten van het International Qualifier
Event Inzell (GER), World Cup 1 Tomaszow (POL) en World Cup 2 Stavanger (NOR)
ook mee in rekening gebracht.
6. Junior, Neo en Senior ISU-kampioenschappen (European en World Championships):
6.1. Enkel atleten die volgens het announcement van de betreffende wedstrijd in
aanmerking komen, worden beschouwd. Voor WK Allround/Sprint gebeurt selectie op
basis van klassement door ISU.
6.2. Enkel officiële wedstrijden met elektronische tijdswaarneming of een tijd erkend door
de ISU, gereden in het huidige en vorige seizoen wordt mee in overweging genomen.
6.3. Individuele startplaatsen:
6.3.1. De selectiecommissie Langebaan behoudt zich het recht voor om de door de ISU
toegekende startplaatsen op EK afstanden rechtstreeks toe te kennen aan
specifieke schaatsers die hier door hun eerdere prestaties voor in aanmerking
komen. Voor seizoen 2021-2022 betreft dit
6.3.1.1. Bart Swings: 1000m, 1500m, 5000m, 10000m, MS
6.3.1.2. Mathias Vosté: 500m, 1000m, 1500m
6.3.1.3. Sandrine Tas: MS
6.3.2. De startplaatsen worden verder aangevuld volgens beschikbare budgetten en
volgens de rankschikking op basis van tijden per afstand. Hierbij wordt de ranking
en resultaten van eerder gereden World Cups ook mee in rekening gebracht.

7. Olympische Spelen: Er zijn geen aanvullende criteria boven op de ISU criteria.
Selectieprocedure ISU is hierbij bepalend. (zie hiervoor Qualification System for XXIV Olympic
Winter Games Beijing 2022)
8. Het is de intentie van de KBSF om de selectieprocedure voor langebaan voor seizoen 20222023 op eenzelfde basis verder uit te werken als shorttrack door middel van harde en zachte
selectietijden.

BIJLAGE: 1 ISU selectietijden (ISU communication 2430 en 2425)

