Selectieprocedure Nationale zendingen KBSF 2019-2020.

1. Klachten, bemerkingen en vragen i.v.m. de selectieprocedure worden bij voorkeur door een
erkende club van de KBSF bij de verantwoordelijke Short-Track neergelegd.
2. Voor volgende wedstrijden valt de selectie en inschrijving onder de bevoegdheid van de
KBSF.

November 2019
01/11/19

03/11/19

ISU Worldcup 1

Salt Lake City

USA

08/11/19

10/11/19

ISU Worldcup 2

Montreal

CAN

December 2019
29/11/19

01/12/19

ISU Worldcup 3

Nagoya

JAP

06/12/19

08/12/19

ISU Worldcup 4

Shanghai

CHN

January 2020
09/01/20

22/01/20

YOG

Lausanne

SUI

24/01/20

26/01/20

ISU European Championships

Debrecen

HUN

February 2020
31/01/20

02/02/20

ISU World Junior Championships

Bormio

ITA

07/02/20

09/02/20

ISU Worldcup 5

Dresden

GER

14/02/20

16/02/20

ISU Worldcup 6

Dordrecht

NED

March 2020
13/03/20

15/03/20

ISU World Championships

Sofia

BUL

20/03/20

22/03/20

Junior Europacup Final

Kolomna

RUS

*Data en locaties onder voorbehoud.

3. Aanmelding: Wie interesse heeft en denkt in aanmerking te komen voor een wedstrijd moet
zich minstens 8 weken voor de startdatum aanmelden Dit kan per mail bij de
verantwoordelijke ST (Shorttrack@kbsf.be). Dit kan vanaf aanvang van het seizoen voor
alle wedstrijden en zonder dat de limieten behaald zijn.
4. Progressie: We houden de progressie van de schaatsers bij op een webapplicatie. Deze kan
door iedereen bezocht worden om te zien hoe ver men nog van een bepaalde selectietijd
verwijderd is. Surf naar https://www.web.vlaanderen/kbsf/ -> tabblad Schaatsers. Indien
tijden niet up-to-date zijn, kan daarvoor gemaild worden naar maarten@web.vlaanderen.
Enkel de tijden van het huidige en vorig seizoen komen in aanmerking omdat dit ook het
geval is in deze selectiecriteria.

5. ISU kampioenschappen (EK, WK, WKjun):
De KBSF vult de beschikbare plaatsen in m.b.v. volgende procedure:

1. Enkel atleten die volgens het announcement van de betreffende wedstrijd in
aanmerking komen worden beschouwd.
2. Tijden van het huidige en het voorbije seizoen worden in overweging genomen.
3. Enkel officiële wedstrijden en reglementaire time attacks (zie bijlage 4) worden
beschouwd. Voor officiële wedstrijden zonder elektronische tijdswaarneming dient
video volgens de time attack-richtlijnen aangeleverd te worden.
4. De KBSF behoudt het recht om een tijd die minder dan 4 weken voor de startdatum
van de betreffende wedstrijd gerealiseerd werd niet te beschouwen indien de
daardoor bijkomende procedures niet bevorderlijk geacht worden door het
selectiecomité (zie bijlage 5) dat hiervoor strikte richtlijnen (zie bijlage 8) volgt.
5. Een eerste reductie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de selectietijden in
Tabel 2 (zie bijlage 1).
6. Een verdere reductie tot het aantal startplaatsen gebeurt na het rijden van een timetrial (zie bijlage 7) door het selectiecomité (zie bijlage 5). Eén startplaats wordt vrij
toegewezen door het selectiecomité, de overige startplaatsen worden toegewezen
a.d.h.v. de time-trial. Uiterlijk 1 week na de time-trial zal de KBSF bekendmaken
welke atlete en /of atleet het selectiecomité (zie bijlage 5) geselecteerd heeft.
7. De KBSF behoudt het recht om startplaatsen die niet opgevuld geraken via
bovenstaande procedure toch in te vullen en volgt daarvoor volgende procedure:
1. Enkel atleten die volgens het announcement van de betreffende wedstrijd in
aanmerking komen worden beschouwd.
2. Tijden van het huidige en het voorbije seizoen worden in overweging
genomen.
3. Enkel officiële wedstrijden en reglementaire time attacks (zie bijlage 4)
worden beschouwd. Voor officiële wedstrijden zonder elektronische
tijdswaarneming dient video volgens de time attack-richtlijnen aangeleverd te
worden.
4. De KBSF behoudt het recht om een tijd die minder dan 4 weken voor de
startdatum van de betreffende wedstrijd gerealiseerd werd niet te beschouwen
indien de daardoor bijkomende procedures niet bevorderlijk geacht worden
door het selectiecomité (zie bijlage 5) dat hiervoor strikte richtlijnen (zie
bijlage 8) volgt.

5. Een eerste reductie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de
selectietijden in Tabel 3 (zie bijlage 4).
6. Een verdere reductie tot het aantal startplaatsen gebeurt na het rijden van een
time-trial (zie bijlage 7) door het selectiecomité (zie bijlage 5). Eén startplaats
wordt vrij toegewezen door het selectiecomité, de overige startplaatsen
worden toegewezen a.d.h.v. de time-trial. Uiterlijk 1 week na de time-trial zal
de KBSF bekendmaken welke atlete en /of atleet het selectiecomité (zie
bijlage 5) geselecteerd heeft.

6. Wereldbekerwedstrijden:
De KBSF vult afhankelijk van de beschikbare budgetten de beschikbare plaatsen in m.b.v.
volgende procedure:
1. Enkel atleten die volgens het announcement van de betreffende wedstrijd in
aanmerking komen worden beschouwd.
2. Tijden van het huidige en het voorbije seizoen worden in overweging genomen.
3. Enkel officiële wedstrijden en reglementaire time attacks (zie bijlage 4) worden
beschouwd. Voor officiële wedstrijden zonder elektronische tijdswaarneming dient
video volgens de time attack-richtlijnen aangeleverd te worden.
4. De KBSF behoudt het recht om een tijd die minder dan 4 weken voor de startdatum
van de betreffende wedstrijd gerealiseerd werd niet te beschouwen indien de
daardoor bijkomende procedures niet bevorderlijk geacht worden door het
selectiecomité (zie bijlage 5) dat hiervoor strikte richtlijnen (zie bijlage 8) volgt.
5. Een eerste reductie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de selectietijden in
Tabel 2 (zie bijlage 1).
6. Een verdere reductie tot het aantal startplaatsen gebeurt na het rijden van een timetrial (zie bijlage 7) door het selectiecomité (zie bijlage 5). Eén startplaats wordt vrij
toegewezen door het selectiecomité, de overige startplaatsen worden toegewezen
a.d.h.v. de time-trial. Uiterlijk 1 week na de time-trial zal de KBSF bekendmaken
welke atletes en /of atleten het selectiecomité (zie bijlage 5) geselecteerd heeft.
7. De KBSF behoudt het recht om startplaatsen die niet opgevuld geraken via
bovenstaande procedure toch in te vullen en volgt daarvoor volgende procedure:
1. Enkel atleten die volgens het announcement van de betreffende wedstrijd in
aanmerking komen worden beschouwd.
2. Tijden van het huidige en het voorbije seizoen worden in overweging
genomen.

3. Enkel officiële wedstrijden en reglementaire time attacks (zie bijlage 4)
worden beschouwd. Voor officiële wedstrijden zonder elektronische
tijdswaarneming dient video volgens de time attack-richtlijnen aangeleverd te
worden.
4. De KBSF behoudt het recht om een tijd die minder dan 4 weken voor de
startdatum van de betreffende wedstrijd gerealiseerd werd niet te beschouwen
indien de daardoor bijkomende procedures niet bevorderlijk geacht worden
door het selectiecomité (zie bijlage 5) dat hiervoor strikte richtlijnen (zie
bijlage 8) volgt.
5. Een eerste reductie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de
selectietijden in Tabel 3 (zie bijlage 4).
6. Een verdere reductie tot het aantal startplaatsen gebeurt na het rijden van een
time-trial (zie bijlage 7) door het selectiecomité (zie bijlage 5). Eén startplaats
wordt vrij toegewezen door het selectiecomité, de overige startplaatsen
worden toegewezen a.d.h.v. de time-trial. Uiterlijk 1 week na de time-trial zal
de KBSF bekendmaken welke atlete en /of atleet het selectiecomité (zie
bijlage 5) geselecteerd heeft.

7. Europacup Finale:

1. Junioren: De KBSF stuurt de geplaatste atleten als nationale zending.
2. Senioren: Geen nationale zending, de geplaatste atleten krijgen een nationaal pak in
bruikleen.

8. YOG:

Het BOIC mag 1 Belgische man inschrijven voor de YOG. De KBSF draagt twee atleten voor en
volgt daarvoor de selectieprocedure van het WK junioren (sectie 5). Vermits het BOIC uiterlijk 16
december 2019 de kandidaturen dient te ontvangen vindt een eventuele time-trial ten laatste plaats
op 8 december 2019.

Bijlage 1: Tabel 2: Selectietijden. (Eén afstand is voldoende)

Vrouwen
500

Mannen

1000

1500

500

1000

1500

WKjun

46.569

1:34.460

2:25.102

43.456

1:28.154

2:18.178

EK

45.722

1:32.727

2:22.415

42.665

1:26.536

2:15.620

WB

44.875

1:30.994

2:19.728

41.875

1:24.919

2:13.061

WK

44.028

1:29.261

2:17.041

41.085

1:23.301

2:10.502

Toelichting:

Bijlage 2: Tabel 3: Minima uitzonderlijke zendingen. (Eén afstand is voldoende)

Vrouwen
500

Mannen

1000

1500

500

1000

1500

WKjun

48.626

1:37.927

2:30.476

45.036

1:31.389

2:23.296

EK

47.415

1:36.194

2:27.789

44.246

1:29.771

2:20.737

WB

46.569

1:34.460

2:25.102

43.456

1:28.154

2:18.178

WK

45.722

1:32.727

2:22.415

42.665

1:26.536

2:15.620

Toelichting:

Bijlage 3: Tabel 4: Occasionele minima time attack. (Eén afstand is voldoende)

Vrouwen
500

Mannen

1000

1500

500

1000

1500

Junior

49.109

1:39.660

2:33.164

45.826

1:33.006

2:25.855

Senior

48.262

1:37.927

2:30.476

45.036

1:31.389

2:23.296

Bijlage 4: Time attack.
Om atleten alle kansen te geven selectietijden te realiseren worden ook time attacks beschouwd.
Het doel van een time attack is de snelst mogelijke wedstrijdtijd van een atleet/atlete te achterhalen,
het is dan ook toegelaten ideale omstandigheden te creëren. Meerdere rijders van verschillende
categorieën en verschillend geslacht mogen samen in de baan zijn, hazen mogen kopwerk
verrichten en met voorsprong vertrekken. Enkele regels dienen echter gerespecteerd te worden.
1. Een time attack dient minimaal 2 weken op voorhand aangekondigd te worden bij de
verantwoordelijke Short-Track (Shorttrack@kbsf.be).
2. De time attack dient open te zijn voor toeschouwers, trainers, afgevaardigden KBSF.
3. Een afgevaardigde van de KBSF of een door de KBSF gekozen expert of de bondscoach
junioren of de bondscoach senioren moet ter plaatse de omstandigheden van de poging
verifiëren.
4. Om een wildgroei aan time attacks te voorkomen behoudt de KBSF het recht om aanvragen
te weigeren. De KBSF zal in dat geval in overleg met het selectiecomité (Zie bijlage 5)
bekijken welke aanvragen haalbaar en zinvol zijn.
5. De KBSF kan in overleg met het selectiecomité (Zie bijlage 5) de organisator van een time
attack het recht verlenen deelnemers te weigeren wanneer de haalbaarheid in het gedrang
komt. Dat kan aan de hand van de selectietijden in tabel 4 (zie bijlage 3)
6. Bevorderlijk fysiek contact tussen de geteste atleet/atlete en de hazen of anderen is verboden
tijdens de poging.
7. De baanmarkering gebeurt volgens de “ISU special regulations and technical rules for ShortTrack-Speedskating”.
8. Video-timing gebeurt volgens volgende richtlijnen:
1. De gehele rit dient gefilmd te worden vanuit een vaste positie in het verlengde
van de eindstreep.
2. Er wordt bij voorkeur met een minimale framerate van 50fps gefilmd, bij lagere
framerates wordt de tijd van 1 frame opgeteld bij start en finish.
3. De video, afgeleide rondetijden en eindtijd(en) dienen aangeboden te worden ter
controle.
4. Het startsignaal dient buiten het zicht van de rijder gegeven te worden. Dit kan
bv. d.m.v. een handklap 2m achter de rijder of een startpistool met lichtflits.
5. De tijd wordt gestart bij het eerste frame waarop het startsignaal zichtbaar is. Bij
voorkeur is het startsignaal zichtbaar op de video, indien dit niet het geval is
wordt de tijd gestart bij de eerste beweging van de rijder en wordt 0,3s

toegevoegd aan de eindtijd.
6. De tijd wordt gestopt bij het eerste frame waarop de punt van een mes over de
eindstreep is
7. Bij reactietijden tussen 0 en 0,1s wordt een tijd afgeleid vanaf de eerste beweging
tot de finish vermeerderd met 0,3s

9. Elektronische timing kan gebruikt worden maar de video volgens de richtlijnen voor videotiming dient aangeleverd te worden ter controle. Handgenomen tijden worden niet aanvaard.

Bijlage 5: Selectiecomité.
Het selectiecomité bestaat uit:

•

De verantwoordelijke Short-Track

•

De bondscoach junioren

•

De BeGold-trainer

•

De bondscoach senioren

•

Een onafhankelijke expert: Wim De Deyne

Bijlage 6: Richtlijnen uitzonderlijke zendingen.

Uitzonderlijke zendingen geven de KBSF de vrijheid atleten uit te sturen zonder dat zij de
selectiecriteria behaalden. De uitzonderlijke zending kan plaatsvinden wanneer de kosten van
deelname laag zijn en minimaal aan één van volgende voorwaarden voldaan is.

1. De betreffende atleet/atlete is beloftevol en heeft onvoldoende competitie op andere
wedstrijden
2. De betreffende atleet/atlete maakt deel uit van een aflossingsploeg die op die wedstrijd in
actie komt.
3. De betreffende atleet/atlete is beloftevol en deelname is vereist i.v.m. erkenning ISU
4. De betreffende atleet/atlete is beloftevol en deelname is vereist i.v.m. quotaplaatsen OG,
YOG
5. De betreffende atleet/atlete is beloftevol en deelname is vereist voor erkenning bij Sport
Vlaanderen

Bijlage 7: Time trial.

1. Een time-trial dient minimaal 2 weken op voorhand aangekondigd te worden door de
verantwoordelijke Short-Track (Shorttrack@kbsf.be). De locatie en het tijdstip worden in
overleg met het selectiecomité bepaald.
2. De time trial dient open te zijn voor toeschouwers, trainers, afgevaardigden KBSF.
3. Een afgevaardigde van de KBSF of de bondscoach junioren of de bondscoach senioren moet
ter plaatse de omstandigheden van de trial verifiëren.
4. De time-trial bestaat uit 6 ronden met staande start voor seniorenwedstrijden en 5 ronden
met staande start voor juniorenwedstrijden.
5. De time-trial wordt bij voorkeur alleen gereden, bij tijdsgebrek kunnen twee rijders in
achtervolging rijden (elk aan 1 kant van de baan starten)
6. Elke rijder heeft recht op 2 pogingen met minimaal 20 minuten rust.
7. Startvolgorde van de eerste poging volgens aflopende 500m besttijd.
8. Elke eerste time-trial wordt op een nieuwe baan gereden, tweede pogingen bij voorkeur ook.
De begeleidende afgevaardigde of trainer ziet erop toe dat de ijscondities voor alle rijders zo
min mogelijk verschillen.
9. De tijden van de eerste poging worden pas bekendgemaakt na de finish van de laatste rijder.
10. Startvolgorde van de tweede poging volgens aflopende tijd eerste poging. De tijden van de
tweede pogingen worden onmiddellijk bekendgemaakt.
11. Fysiek contact tussen of met de rijders is tijdens de trial verboden
12. De baanmarkering gebeurt volgens de “ISU special regulations and technical rules for ShortTrack-Speedskating”.
13. Een afgevaardigde van de KBSF of de bondscoach junioren of de bondscoach senioren
verifieert ter plaatse de omstandigheden van de poging.
14. Video-timing gebeurt volgens volgende richtlijnen:
1. De gehele rit dient gefilmd te worden vanuit een vaste positie in het verlengde
van de eindstreep.
2. Er dient met een minimale framerate van 50fps gefilmd te worden
3. De video, afgeleide rondetijden en eindtijd(en) dienen aangeboden te worden ter
controle.
4. Het startsignaal dient zichtbaar te zijn op de video en dient buiten het zicht van
de rijder gegeven te worden. Dit kan d.m.v. een handklap 2m achter de rijder of

een startpistool met lichtflits.
5. De tijd wordt gestart bij het eerste frame waarop het startsignaal zichtbaar is.
6. De tijd wordt gestopt bij het eerste frame waarop de punt van een mes over de
eindstreep is
7. Bij reactietijden tussen 0 en 0,1s wordt een tijd afgeleid vanaf de eerste beweging
tot de finish vermeerderd met 0,3s
15. Elektronische timing kan gebruikt worden maar de video volgens de richtlijnen voor videotiming dient aangeleverd te worden ter controle.

Bijlage 8: Richtlijnen behandeling selectie minder dan 4 weken voor de startdatum.

Een selectietijd gerealiseerd minder dan 4 weken voor de startdatum van de betreffende wedstrijd
kan in overleg met het selectiecomité (zie bijlage 5) genegeerd worden wanneer:

1. de uiterste inschrijvingsdatum reeds verstreken is
2. het selectiecomité oordeelt dat de zending wegens de reistijd en het uurverschil niet meer
zinvol is
3. de extra kandidatuur een bijkomende time trial vereist en de betreffende tijd minder dan 2
weken voor de startdatum van de betreffende wedstrijd gerealiseerd werd
4. de extra kandidatuur een bijkomende time trial vereist en de organisatie bemoeilijkt wordt
door de beschikbaarheid van gepaste faciliteiten, reisbeperkingen of hoge kosten

Bijlage 9: Time trial EYOWF.

1. De time-trial wordt tijdig aangekondigd door de verantwoordelijke Short-Track
(Shorttrack@kbsf.be). De locatie en het tijdstip worden in overleg met het selectiecomité
bepaald.
2. De time trial dient open te zijn voor toeschouwers, trainers, afgevaardigden KBSF.
3. Een afgevaardigde van de KBSF of de bondscoach junioren of de bondscoach senioren moet
ter plaatse de omstandigheden van de trial verifiëren.
4. De time-trial bestaat uit 5 ronden met stilstaande start.
5. De time-trial wordt bij voorkeur alleen gereden, bij tijdsgebrek kunnen twee rijders in
achtervolging rijden (elk aan 1 kant van de baan starten)
6. Elke rijder heeft recht op 2 pogingen met minimaal 20 minuten rust.
7. Startvolgorde van de eerste poging volgens aflopende 500m besttijd.
8. Elke eerste time-trial wordt op een nieuwe baan gereden, tweede pogingen bij voorkeur ook.
De begeleidende afgevaardigde of trainer ziet erop toe dat de ijscondities voor alle rijders zo
min mogelijk verschillen.
9. De tijden van de eerste poging worden pas bekendgemaakt na de finish van de laatste rijder.
10. Startvolgorde van de tweede poging volgens aflopende tijd eerste poging. De tijden van de
tweede pogingen worden onmiddellijk bekendgemaakt.
11. Fysiek contact tussen of met de rijders is tijdens de trial verboden
12. De baanmarkering gebeurt volgens de “ISU special regulations and technical rules for ShortTrack-Speedskating”.
13. Video-timing gebeurt volgens volgende richtlijnen:
1. De gehele rit dient gefilmd te worden vanuit een vaste positie in het verlengde
van de eindstreep.
2. Er dient met een minimale framerate van 50fps gefilmd te worden
3. De video, afgeleide rondetijden en eindtijd(en) dienen aangeboden te worden ter
controle.
4. Het startsignaal dient zichtbaar te zijn op de video en dient buiten het zicht van
de rijder gegeven te worden. Dit kan d.m.v. een handklap 2m achter de rijder of
een startpistool met lichtflits.
5. De tijd wordt gestart bij het eerste frame waarop het startsignaal zichtbaar is.

6. De tijd wordt gestopt bij het eerste frame waarop de punt van een mes over de
eindstreep is
7. Bij reactietijden tussen 0 en 0,1s wordt een tijd afgeleid vanaf de eerste beweging
tot de finish vermeerderd met 0,3s
14. Elektronische timing kan gebruikt worden maar de video volgens de richtlijnen voor videotiming dient aangeleverd te worden ter controle.

