
 

 
Wedstrijdreglement NSSU  
De NSSU (Nederlandse Studenten Schaats Unie) is in het leven geroepen zodat SSV’s 
(Studenten Schaats Verenigingen) samen afspraken kunnen maken met betrekking tot de 
organisatie en deelname aan NSK’s (Nederlandse Student Kampioenschappen) en IUT’s 
(Inter Universitaire Toernooien). De regelgeving voor NSK’s is vastgelegd door de SSN 
(Studenten Sport Nederland).  

Dit wedstrijdreglement bestaat uit besluiten genomen op NSSU ALV’s sinds September 
2015. De besluiten die genomen zijn op de ALV van mei 2019 zijn te vinden op pagina 3. 

Algemeen  
1. Geldigheid van tijden  

1.1. De kwalificatieperiode is als volgt bepaald: Als de wedstrijd voor 1 januari verreden 
wordt, wordt er gekwalificeerd op de tijden vanaf het seizoen ervoor. Vindt de 
wedstrijd plaats na 1 januari, dan wordt er gekwalificeerd op de tijden van het 
huidige seizoen.  

1.2.  Zowel de tijden opgeslagen in de KNSB database voor (niet) licentiehouders als de 
tijden van Speed Skating Results zijn geldig in kwalificatie van deelnemers.  
  

2. Voorinschrijvingen  
2.1. Leden van de organiserende toernooicommissie mogen zich van te voren op de 

inschrijflijst plaatsen, (dus niet achteraf waardoor andere mensen van de lijst afvallen 
naar de reserveplekken) met een maximum van 6 commissieleden.  

2.2. Uitgezonderd van regel 2.1 zijn voorinschrijvingen niet toegestaan.  
  

3. Betaling: Deelnemers die lid zijn van een SSV maken zelf geen geld over naar de 
vereniging voorafgaand aan de wedstrijd. De penningmeester van de organiserende 
vereniging stuurt na afloop een factuur aan de 10 SSV’s. De SSV’s maken het totaal 
bedrag dan over naar de organisatie en dienen zelf het bedrag bij hun leden die 
meededen aan de wedstrijd te innen.  
  

4. Aanvraag van wedstrijden  
4.1. De organisatie van de wedstrijd (zowel IUT’s als NSK’s) wordt op de ALV van de 

NSSU vastgelegd.  
4.2. Er is samen met de SSN en een aantal sportraden besloten dat een NSK 6 a 7 

maanden voor het toernooi aangevraagd dient te worden. Er is afgesproken dat voor 
die deadline alleen doorgegeven hoeft te worden wie welk NSK organiseert, 
exclusief baan en datum.  

5. Aankondiging wedstrijd 
Zorg dat je op tijd je wedstrijd communiceert naar alle SSV’s. Het wordt je doorgaans niet 
in dank afgenomen wanneer je SSV’s te laat op de hoogte brengt. Als richtlijn kan de 
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“Opzet templatewedstrijdmail voor SSV’s” gebruikt worden, waarover alle SSV-besturen 
beschikken (Te vinden in de SSV-drive). 

6. Podiumceremonie 
6.1. Op de ALV van 12 mei 2019 is besloten dat brassen niet meer is toegestaan tijdens 

de 
podiumceremonie omdat dit ten koste gaat van de aandacht die de mensen op het 

podium 
verdienen.  

6.2. Op deze ALV is ook besloten dat vlaggen op het podium getoond worden niet te 
groot  

mogen zijn, zodat ze de aandacht niet weghalen van de deelnemers. De richtlijn 
hiervoor is dat ze zowel in hoogte als in de breedte niet langer mogen zijn dan 
100cm.  

  
NSK-specifiek  
7. Selectie van deelnemers bij NSK : Deelnemers aan de NSK’s worden geselecteerd op de 

volgende criteria per NSK. Hierbij wordt eerst geselecteerd op criteria *.*.1, gevolgd door 
criteria *.*.2 etc.  
7.1. NSK Sprint  

7.1.1.De 500m en 1000m tijd omgerekend naar 500m-punten en gesommeerd.  
7.1.2.Op basis van de 1000m tijd in de kwalificatie periode.  
7.1.3.Op basis van de 500m tijd in de kwalificatie periode.  
7.1.4.PR op 500m en 1000m omgerekend naar de 500m-punten en gesommeerd  
7.1.5.PR 500m tijd.  

7.2. NSK Afstanden: Deelnemers worden per afstanden gekwalificeerd, ook indien de 
deelnemer zich voor meerdere afstanden inschrijft.  

7.2.1.Snelste tijd per afstand in de kwalificatie periode.  
7.2.2.Op basis van de tijd van één afstand korter dan de langste twee afstanden. (bij 

dames op 3km i.p.v. 5 km & op 1500m i.p.v. 3km; bij heren op 5km i.p.v. 10km 
& op 3km i.p.v. 5km)  

7.2.3.Op basis van PR op de afstand.  
7.2.4.Op basis van PR op één afstand korter (bij dames op 3km i.p.v. 5 km & op 

1500m i.p.v. 3km; bij heren op 5km i.p.v. 10km & op 3km i.p.v. 5km).  
7.3. NSK Allround:  

7.3.1.De 500m tijd en de tijd op de derde afstand (bij dames 1500m, bij heren 3km) in 
de kwalificatieperiode worden omgerekend naar 500m-punten en gesommeerd  

7.3.2.De 500m tijd en de tijd op de tweede afstand (bij dames 100m, bij heren 
1500m) in de kwalificatieperiode worden omgerekend naar 500m-punten en 
gesommeerd  

7.3.3.Op basis van de 500m tijd in de kwalificatie periode  
7.3.4.Op basis van PR 500m  

7.4. NSK Ploegen : Er mag gestart worden met 3 of 4 deelnemers per team.  
7.4.1.Op basis van de 1500m tijd in de kwalificatieperiode van de derde 

(op-twee-nasnelste) persoon  
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7.4.2.Op basis van de 1500m tijd in de kwalificatieperiode van de tweede 

(op-één-na-stelste) persoon  
7.4.3. Op basis van de 1500m tijd in de kwalificatieperiode van de eerste (snelste) 

persoon 5.4.4.  Op basis van het 1500m PR van de eerste (snelste) persoon  
  

8. Deelnamerecht NSK  
8.1. Het deelnemersrecht aan NSK’s wordt bepaald door de SSN. Met name met betrekking 

tot afgestudeerden wijzigen deze regels soms, bekijk dus het evenementenreglement op: 
http://www.studentensport.nl/organisatie-ondersteuning/nsk-organiserenaanvragen  

  
IUT-specifiek  
9. Selectie van deelnemers voor IUT 

9.1. Bij inschrijving voor IUT geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.  
9.2. In overleg met de NSSU kan er een uitzondering worden gemaakt op deze regel, 

wanneer dit voortvloeit uit aard van de wedstrijd 
9.3. Verenigingen mogen zelf bepalen of zij niet-studenten toelaten op hun 

deelnemerslijsten op IUT’s. (Voor IUT klassement zie punt 10)  
  

10. IUT klassement  
10.1. In het klassement over de IUT's mogen alleen HBO en WO studenten worden 

opgenomen (tot 1 jaar na afstuderen) en MBO studenten met een sportkaart. 
Deelnemers die niet hieronder vallen mogen alleen buiten mededinging meedoen 
met de wedstirjden, hun gereden tijden mogen uiteraard wel worden ingevoerd in 
SARA.  

10.2. Om een redelijke indeling te maken voor categoriën op een IUT zijn limiettijden 
afgesproken, weergegeven in Tabel 1 Limiettijden IUT.  

10.2.1. Mocht op een toernooi de verdeling van het aantal deelnemers per categorie 
erg scheef liggen mag er van deze limiettijden worden afgeweken.  

Tabel 1 Limiettijden IUT  
Categorie  1500m limiettijd  1000m limiettijd  
Heren    

A  ≤ 2:12.00  ≤ 1:25.00  
B  > 2:12.00 ≤ 2.35.00  > 1:25.00  ≤ 1:45.00  
C  > 2:35.00  > 1:45.00  
Dames    

A  ≤ 2:27.00  ≤ 1:35.00  
B    > 1:35.00  ≤ 1:50.00  
C    > 1:50.00  
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