
 

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht 

t 088-4892000 

m info@knsb.nl 

w KNSB.nl  

 

 

 

UITSCHRIJVING 
KNSB-CUP B 
 ?? OKTOBER 2022 

26&27 NOVEMBER 2022 EINDHOVEN 

21 JANUARI 2023 GRONINGEN 

28&29 JANUARI 2023 ALKMAAR 

 

 

 

 FINALE BOKAAL 
01&02 APRIL 2023 UTRECHT 

 
 
 

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@knsb.nl


 

Mississippidreef 153 

3565 CE Utrecht 

Postbus 11084 

3505 BB Utrecht 

t 088-4892000 

m info@knsb.nl 

w KNSB.nl  

 

 
 
 

 
 
UITSCHRIJVING VOOR DE KNSB-CUP B WEDSTRIJDEN EN FINALE 2023 

 
 
 

Organisatie:   Organisatie: FAN Einhoven 

1e wedstrijd  Categorieën 2e+3e wedstrijd  City of Light Trophy 
M en B Categorieën 

Plaats:  Plaats: Eindhoven 

Datum 
selectiewedstrijd: 

 Datum 
selectiewedstrijd: 

26 en 27 november 2022 

Sluitingsdatum 
inschrijving: 

 Sluitingsdatum 
inschrijving: 

26 oktober 2022 

Adres voor 
inschrijvingen: 

Inschrijven via deze link 
Geen M categorieën 

Adres voor 
inschrijvingen: 

Inschrijven via deze link 
Alle categorieën 

 

Organisatie: Kunstrij Club Groningen  Organisatie: Alkmaarse IJsclub 

4ee wedstrijd  Martini Bokaal 
M Categorieën 

5e +6e  wedstrijd  M en B Categorieën 

Plaats: Heerenveen Plaats: Alkmaar 

Datum 
selectiewedstrijd: 

21 januari 2023 Datum 
selectiewedstrijd: 

28 en 29 januari 2023 

Sluitingsdatum 
inschrijving: 

23 december 2022 Sluitingsdatum 
inschrijving: 

30 december 2022 

Adres voor 
inschrijvingen: 

Inschrijven via deze link 
Geen B categorieën 

Adres voor 
inschrijvingen: 

Inschrijven via deze link 
Alle categorieën 

 

Organisatie: KNSB 

FINALE Alle M en B categorieën 
Volgens Artikel 501G, 502G, 503B b van de Specifieke 
Bepalingen 2022-2023 

Plaats: Utrecht 
  

Datum Finale: 
 

01 en 02 april 2023 

Sluitingsdatum inschrijving: 
 

01 maart 2023 

Adres voor inschrijvingen: Inschrijven via deze link 
Alle categorieën 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FSBuMtfzU83zy8yULA&data=05%7C01%7Cwtokunstrijden%40knsb.nl%7C8322c42032e449bd105308da916b01d2%7Cd9df48e33ff44d699940bbf3fd0846be%7C0%7C0%7C637982186026517690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=v8WYnN5XG0j58eTYRdTx4mAP0qPDxDH7cX8YZO2ge9o%3D&reserved=0
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 
De inschrijving voor Mini’s. Midi’s, Maxi’s (verder M-cat.), Basic Novice B, 
Advanced Novice B en Junioren  B (verder B-cat), paarrijden en ijsdansen geschiedt middels een volledige  registratie 
d.m.v. formulier 

Inschrijven via deze link 
De inschrijving is pas compleet als ook het Planned Program voor de te verrijden programma’s is meegeleverd met het 
boven genoemd formulier en de muziek is ge-upload. 
 
Inschrijven voor deze wedstrijden houdt automatisch in dat persoonsgegevens die nodig zijn voor de wedstrijdregistratie, 
foto’s en beeldmateriaal kunnen worden gepubliceerd. 
Onder persoonsgegevens wordt in deze naam, leeftijd (indien nodig), geslacht, vereniging, woonplaats en behaald 
resultaat bedoeld. 
Tevens geldt dat van toeschouwers, trainers/coaches enz. ook foto’s en beelden kunnen worden gepubliceerd. 
 
De muziek wordt aangeleverd in uitsluitend MP3 formaat gelijktijdig met het met het indienen van het inschrijfformulier. 
Het bestand moet als volgt opgeslagen worden: 
a. de naam en club van de rijder/ster 
b. de duur van het programma (in minuten en secondes) 
c. categorie waarin gereden wordt 
d. Short Program (SP) of Free Skate (FS) 
e. De bestanden mogen alleen de te verrijden kürmuziek staan (één kür per bestand)  
f. Het dient aanbeveling als back-up op de wedstrijd dag(en) per kür een CD in te leveren voorzien van punt a t/m e 
 
De categorieën waarin deelgenomen kan worden, staan beschreven in de Specifieke Bepalingen kunstrijden 2022-2023, 
Art. 501 C, par. 1b, 502 C, en 503 C.  
 
De KNSB en de organisatoren aanvaarden geen verantwoording voor schade, ongeval, letsel of diefstal door de rijder 
geleden.  
Aan de deelnemende rijders worden geen onkosten vergoed. 
 
Het inschrijfgeld voor M- en B categoriën bedraagt € 55,-per deelne(e)m(st)er per kür € 130,- voor (dans)paren. 
Na verstrijken van de inschrijfdatum is kosteloos afmelden niet meer mogelijk en wordt door de KNSB een betaalverzoek 
(via SMS) verzonden om de inschrijfkosten te voldoen.  Als dit niet is voldaan kan niet deelgenomen worden aan de 
wedstrijd, maar blijft de verplichting tot betaling wel open staan. 
 
B- en M categorieën worden met het Kleine Jurysysteem (zonder Replay) beoordeeld. Hiervoor worden TS, TC en 2/3 
juryleden aangewezen. Organisaties zorgen bij voorkeur zelf voor omroep en muziek medewerkers in overleg met 
Greonne Bol. Email: greonne@hotmail.com . De finale wordt beoordeeld met groot Jurysysteem (met Replay) 
Organiserende clubs zorgen voor volledige ondersteuning gedurende de gehele wedstrijd voor de systeemoperator. 
(inclusief op- en afbouw systeem) 
 
SELECTIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN DE FINALE  
De procedure staat beschreven in de Specifieke Bepalingen kunstrijden 2022-2023, Art. 501G, 502G, 503B b.  
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