
 

 
 
 
 
 
  

 

Selectiecriteria NK baan en weg 2022 
Kadetten, Junioren B en Junioren A/Senioren 
 

 
100 meter 

 Deelname volgt op uitnodiging 
 
200 meter 

 Kadetten en Jun.B: Top 10 (8+2) op basis van resultaten in de landelijke wedstrijd in Rijssen. 
Jun.A/Senioren: Top 20 (16+4) op basis van resultaten in de landelijke wedstrijd in Rijssen 

 Aanwijsplaatsen: 
Kadetten en Junioren B; maximaal 2 per categorie (via de Sectie Inline Skaten aanvragen). 
Junioren A/Senioren ; maximaal 4 aanwijsplaatsen (via de Sectie Inline Skaten aanvragen). 

 
500 meter, one lap op de weg en 1000 meter 

 Kadetten en Junioren B; Top 16 (14+2) klassement sprintafstanden (500m, one lap, 
1000m), minus één wedstrijdresultaat van één van de genoemde afstanden. 

 Junioren A/Senioren ; Top 32 (28+4) klassement sprintafstanden (500m, one lap, 1000m), 
minus één wedstrijdresultaat van één van de genoemde afstand 

 Aanwijsplaatsen: 
Kadetten en Junioren B; maximaal 2 per categorie (via de Sectie Inline Skaten aanvragen) 
Junioren A/Senioren ; maximaal 4 (via de Sectie Inline Skaten aanvragen). 
 

Puntenkoers en Puntenafvalkoers 

 Alle categorieën: Top 40 (36+4) klassement lange afstanden (Punten, Puntenafval en 
Afvalkoers), minus één wedstrijdresultaat van één van de genoemde afstanden. 

 Maximaal 4 aanwijsplaatsen per categorie (via de Sectie Inline Skaten aanvragen). 
 
Afvalkoers  

 Alle categorieën: Top 30 (26+4) klassement lange afstanden (Punten, Puntenafval en 
Afvalkoers), minus één wedstrijdresultaat van één van de genoemde afstanden. 

 Maximaal 4 aanwijsplaatsen per categorie (via de Sectie Inline Skaten aanvragen). 
 
Aflossing 
Zie Aanvullende bepalingen NK aflossing 2022 
 
Marathon 

 Deelname volgt op uitnodiging 
 
Deelname aan het Daikin NK baan en weg 2022 staat open voor iedereen die minimaal 2 
landelijke Inline wedstrijdmomenten 2022 heeft mee gedaan. 
Uitnodigingen NK weg / marathon / 100m volgen in de week van 6 juni 2022 
Uitnodigingen NK baan volgen in de week van 27 juni 2022 
 
Aanwijsplaatsen zijn voor uitzonderlijke situaties. Personen die hiervoor in aanmerking wensen 
te komen, dienen een mail te versturen met een verzoek om een aanwijsplaats en vermelding 
van reden naar skaten@knsb.nl. Deadline van dit verzoek is;  
NK weg / marathon / 100m voor 12 juni 2022 23.59 uur 
NK baan voor 3 juli 2022 23.59 uur 
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