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Verantwoordelijke uitgever :
NAKC
Koninklijke Belgische Ski Federatie
Boomgaardstraat 22 bus 27
2600

Berchem

 03/286.07.85
www.ski.be

De inhoud van deze uitgave mag vrij gekopieerd en vermenigvuldigd worden voor zover dit tot doel
heeft de skisport in het algemeen te bevorderen.
In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming nodig van de verantwoordelijke uitgever en de Raad
van Bestuur van de Koninklijke Belgische Ski Federatie vzw.
Alles werd in het werk gesteld om de juistheid van de opgenomen informatie te waarborgen.
Onjuistheden welke buiten onze wil werden gepubliceerd dienen gemeld te worden aan het secretariaat
van de KBSF. Er wordt echter geen verantwoordelijkheid aanvaard. Geen enkele schadeloosstelling zal
worden toegekend.

De Nederlandstalige versie is de enige rechtsgeldige versie.
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SNEEUWSPORT VLAANDEREN

Identificatie:
opgericht:

als VZW in 1977

aangesloten bij:

Koninklijke Belgische Skifederatie (KBSF)

onderafdeling:

Provinciale afdeling Antwerpen

Partners:

Sport Vlaanderen - B.O.I.C.

Leden:

clubs verspreid over heel Vlaanderen

Doelstelling:
Ski en Snowboard sport in al zijn aspecten en disciplines promoten en ondersteunen; service verlenen
aan de clubs en leden van de clubs; sportactiviteiten creëren en coördineren; skiërs, snowboarders en
renners informeren en begeleiden.

Structuur:
De Raad van Bestuur neemt en bekrachtigt beslissingen die het dagelijks bestuur neemt in geval van
hoogdringendheid of om de vlotte werking van de vereniging te vrijwaren. De Raad van Bestuur is
samengesteld uit het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretarisgeneraal)

aangevuld

met

de

voorzitters

van

de

verschillende

commissies.

Het secretariaat wordt verzorgd van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 16.00u. Permanente of
tijdelijke commissies adviseren de Raad van Bestuur. Dit zijn de Technisch Alpijnse Commissie (TAC),
de

Snowboardcommissie,

de

Opleidingscommissie,

de

Medisch-Ethische

Commissie,

de

Topsportcommissie, de Jeugdsportcommissie, de Clubcommissie en de Freestyle-ski Commissie.

Voor meer info zie onze site : www.sneeuwsportvlaanderen.be

1 DOPINGBELEID


Sneeuwsport Vlaanderen verwerpt alle vormen van ongeoorloofde praktijken die de prestaties
kunnen beïnvloeden. Indien een aangesloten lid hierop betrapt wordt, houdt de federatie zich
het recht voor om deze persoon voor onbepaalde duur te schorsen.



Voor disciplinaire procedures inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters heeft
Sneeuwsport Vlaanderen een lastgevingsovereenkomst ondertekend met de vzw Vlaams
Doping Tribunaal, dat een gezamenlijk disciplinair orgaan, met name de Disciplinaire
Commissie voor Elitesporters, inricht. Deze disciplinaire commissie zal instaan voor de
organisatie van de disciplinaire procedures inzake dopingpraktijken, gepleegd door elitesporters
die onder de verantwoordelijkheid van Sneeuwsport Vlaanderen vallen, in overeenkomst met
het decreet MVS dd. 13 juli 2007.
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VERZEKERING



Het lidmaatschap, dus ook de hieraan gekoppelde verzekering, is seizoensgebonden van 1 juli
tot 30 juni voor Sneeuwsport Vlaanderen en FFBS.



Om deel te nemen aan wedstrijden (in binnen- en buitenland) moeten renners behalve een
rennerslicentie ook in orde zijn met hun lidmaatschap en de daaraan gekoppelde verzekering
Basic Safe Snow.



Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvende club om de verzekering van haar leden te
controleren. De organisatoren moeten 100% zeker zijn dat alle deelnemers degelijk verzekerd
zijn via de federatie.



Trainers en begeleiders, werkend op vrijwillige basis, kunnen zich specifiek voor hun
lerarenaansprakelijkheid in het buitenland verzekeren (zie website sneeuwsportvlaanderen.be).
De sneeuwsportverzekering is geldig buiten de pistes tot en met lawinegevaar 3 op voorwaarde
dat het buiten piste skiën niet permanent of tijdelijk (bv. door weersomstandigheden) verboden
is. De verzekering is dan zowel geldig voor de persoonlijke ongevallen als voor de burgerlijke
aansprakelijkheid. De lerarenaansprakelijkheid geldt enkel in combinatie met Basic Safe Snow.



Enkel de Lerarenaansprakelijkheid Pro, in combinatie met het lidmaatschap van de Vereniging
van Belgische Skileraren is geldig indien de verzekerde zijn taak als leraar beroepsmatig
uitoefent.

Alle voorwaarden en waarborgen staan vermeld worden op de website van de federatie:
www.sneeuwsportvlaanderen.be

ERKENDE SKI EN SNOWBOARD LERAAROPLEIDING

Deze informatie is enkel nog beschikbaar via het internet www.sneeuwsportvlaanderen.be

BIJDRAGEN

KBSF – LICENTIE :

€5,00

KORTINGEN

Deze informatie is enkel nog beschikbaar via het internet www.sneeuwsportvlaanderen.be
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BELGISCHE SCHOOLSPORT

http://www.isfsports.org

T R A N S F E R – E N O N T S L A G R E G L E M E NT

Conform de Europese rechtspraak werd door de Vlaamse decreetgever voor de niet-professionele
sportbeoefenaar een decretaal kader gecreëerd waarbij een absoluut verbod geldt om bij een overgang
van de ene sportvereniging naar de andere enige vorm van vergoeding te betalen.

Reglement

1. WIE MOET ZIJN TRANSFER/ONTSLAG VRAGEN?
Iedere renner die van club wenst te veranderen.

2. WIE WORDT BESCHOUWD ALS RENNER?
Iedereen die in het afgelopen seizoen aan ten minste twee, door Sneeuwsport Vlaanderen erkende
wedstrijden heeft deelgenomen.

3. WANNEER EN HOE KAN MEN ZIJN TRANSFER/ONTSLAG VRAGEN?
Enkel en alleen tussen 1 juni en 30 juni

Per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van de club die men wenst te
verlaten, met kopie aan het secretariaat van Sneeuwsport Vlaanderen.
OF
Per email met leesbevestiging/ontvangstbevestiging gericht aan het secretariaat van de club met
cc aan het secretariaat van Sneeuwsport Vlaanderen ( info@sneeuwsport.vlaanderen )

De transfer gaat in vanaf 1 juli.

4. KAN HET TRANSFER/ONTSLAG GEWEIGERD WORDEN?
Ja, indien aan bovenvermelde reglementering niet werd voldaan, of indien niet alle financiële
verplichtingen t.a.v. de huidige club werden voldaan.
In alle andere gevallen niet, de niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de
overeenkomst tussen hem en zijn sportvereniging jaarlijks te beëindigen.
De sportverenigingen en de sportfederaties moeten ook de vrije keuze en aansluiting bij de nieuwe
sportvereniging eerbiedigen.
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5. KAN EEN CLUB EEN TRANSFER- OF ONTSLAGVERGOEDING VRAGEN?
De betaling van enige vergoeding, onder welke vorm of benaming ook, is verboden.

6. WAT MET EEN RENNER DIE DOOR ZIJN CLUB ONTSLAGEN WORDT?
Een renner die door zijn club wordt ontslagen kan, na onderzoek en goedkeuring door de Raad
van Bestuur, tot het einde van het seizoen uitkomen onder Sneeuwsport Vlaanderen. Het volgende
seizoen dient hij of zij zich aan te sluiten bij een nieuwe club.

Buiten de officiële transferperiode kan men dus niet overgaan naar een andere club. Om echter
het hoofd te bieden aan een aantal praktische problemen geldt de volgende regeling.
De renner is reeds opnieuw aangesloten bij de club die hij/zij verplicht dient te verlaten.
Een nieuwe club behandelt de renner als een eigen renner voor wat betreft de wedstrijd inschrijvingen,
betalingen…maar de renner komt tot einde seizoen uit onder en voor SNEEUWSPORT VLAANDEREN.
Nog niet opnieuw aangesloten (betaald) bij de club die je weigert. Je betaalt je aansluiting bij een
nieuwe club, doch je komt tot het seizoeneinde uit onder en voor SNEEUWSPORT VLAANDEREN.
Bij feitelijk vertrek uit je club om persoonlijke redenen, blijf je toch verder uitkomen voor je oude club
tot na de volgende transferperiode.

BELGISCHE SNEEUWWEDSTRIJDEN

De meest actuele kalender is te vinden op www.ski.be, op www.sneeuwsportvlaanderen.be of is op te
vragen op het secretariaat van de KBSF (03/286.07.85).
Het Belgisch Kampioenschap afdaling valt altijd samen met een National Championship Afdaling van
een ander land. Welke wedstrijd dit wordt, wordt beslist op de NAKC in november.
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R E G L E M E N T E R I N G K B S F – P U N T E N L I J S T.

1. KBSF PUNTENLIJST
1.1. ALGEMEEN
1.1.1. Enkel renners met een Belgische licentie kunnen worden opgenomen in de KBSF
puntenlijst.
1.1.2. Deze renners dienen voor de aanvang van het skiseizoen een KBSF-lijstbijdrage te
betalen (via hun club) om te kunnen worden opgenomen in de puntenlijst.
1.1.3. De rangschikking van Belgische alpijnse skiërs, wordt bepaald door de punten die zij in
Belgische-en FIS skiwedstrijden behalen.
1.1.4. Deze rangschikking heeft principieel slechts waarde tot een bepaald basispuntental dat
door de Internationale Skifederatie FIS werd vastgelegd. Deze limieten zijn te vinden bij
de FIS : www.fis-ski.com
Renners die onder deze drempel scoren, noemt men de geklasseerde. Van deelnemers
met hogere punten, wordt de lijst informatief bijgehouden.
1.1.5. Elke renner, die voldoet aan punt 1.1.1. en 1.1.2. wordt opgenomen in de puntenlijst van
zodra hij of zij één resultaat laat noteren.

2. WEDSTRIJDEN en DEELNEMERS
2.1. WEDSTRIJDEN
2.1.1. Enkel wedstrijden door de NAKC als dusdanig erkend, komen in aanmerking.
2.1.2. Om een KBSF- of FIS-wedstrijd te organiseren moet een kandidaat-organisator een
officiële aanvraag en dossier indienen bij de NAKC vóór de vastgestelde datum namelijk
de 1ste NAKC na de paasvakantie van het lopende seizoen. Concreet voor seizoen 20202021 : de aanvragen moeten binnen zijn vóór de eerste NAKC die ingepland wordt na de
paasvakantie. De organisator engageert zich het beschikbare lastenboek te respecteren
(dit lastenboek is beschikbaar op aanvraag bij de NAKC en op www.ski.be). De
organisator stuurt het lastenboek ondertekend terug naar de NAKC. Hier wordt nadien
beslist of de wedstrijd zal worden opgenomen op de nationale kalender.
2.1.3. Deze wedstrijden zullen zoveel mogelijk beantwoorden aan de FIS reglementen.
Voor KBSF wedstrijden (geen FIS wedstrijden, noch het BK) geldt er vanaf de categorie
U18 een minimumlengte van 150cm voor de slalomwedstrijden en 175cm voor de
reuzenslalom wedstrijden. Voor FIS wedstrijden en het BK, alsook Speed wedstrijden is
het verplicht om met materiaal conform de FIS reglementen aan de wedstrijden deel te
nemen. Inbreuken kunnen bestraft worden met diskwalificatie of NPS (Not Permitted to
Start).
2.1.4. Het is van groot belang dat de organisatoren van Belgische wedstrijden de officiële
uitslagen (conform FIS) binnen de week na de wedstrijd in de door de NAKC

-6-

Vademecum 2019/2020 nr.1.3

voorgeschreven digitale versie bezorgen aan resultaten@sneeuwsport.vlaanderen.
Enkel hierdoor kan het resultaat gevalideerd worden en zal er rekening mee gehouden
worden bij de opstelling van de eerstvolgende KBSF puntenlijst. Na validatie wordt de
uitslag vrijgegeven voor publicatie.
Deze link biedt aan organiserende clubs een identieke manier om de penaliteit van de
Belgische wedstrijden te berekenen.
2.1.5. Inschrijvingen voor Belgische wedstrijden gebeurt via de clubs.
2.1.6. Voor de Belgische kampioenschappen zal er met volgende factoren geen rekening meer
gehouden worden voor het uitreiken van de titels:


het aantal deelnemers aan de start van de wedstrijden



het aantal deelnemers aan de finish van de wedstrijden

2.2. DEELNEMERS

2.2.1. Ieder regelmatig aangeslotene bij FFBS, OSVW, Sneeuwsport Vlaanderen of andere
erkende federatie, komt in aanmerking voor deelname.

2.2.2. Voor deelname aan Belgische (Miniemen) Kampioenschappen (Indoor en Outdoor) van
renners die in het buitenland gedomicilieerd zijn,


dient de club waartoe deze renners behoren bij de inschrijving een kopie van
o

ofwel de elektronische identiteitskaart voor Belgen ouder dan 12 jaar
(eID)

o

ofwel de Kids-ID voor Belgen jonger dan 12 jaar

van deze renners toe te voegen
EN


dient de club deze inschrijving in CC te mailen naar
nakc@sneeuwsport.vlaanderen

Renners zonder bovenstaand Belgisch identiteitsbewijs kunnen deelnemen aan de
Belgische Kampioenschappen, maar kunnen GEEN aanspraak maken op een
Belgische Kampioenschapstitel. Indien zij in de Top 3 eindigen


worden zij in de wedstrijduitslag opgenomen met hun effectieve ranking



wordt hun plaats op het podium voor de Belgische Kampioenschapstitels
ingenomen door de eerstvolgende renner in de ranking met een bovenstaand
Belgische identiteitsbewijs

2.2.3. Renners van buitenlandse federaties worden in de startlijst opgenomen :
1. met hun dan geldende FIS-punten
2. of zonder punten, indien zij niet over een FIS-licentie beschikken
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3. BEREKENINGSWIJZE

3.1. KOERSPUNTEN
1.1

Berekening:

De berekening gebeurt identiek aan die van de FIS.
Ook de penaliteiten zoals toegepast door de FIS zullen worden aangerekend. (met
uitzondering van circuittoeslagen)
1.2

Lijsten:

De Belgische puntenlijst wordt berekend per skiseizoen, van 1 juli tot en met 30 juni. Na elke
competitieperiode verschijnt (in de mate van het mogelijke) een tussentijdse lijst, die de
voorgaande vervangt.
Dit betekent dat na elke wedstrijdgroep (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en
paasvakantie) een nieuwe puntenlijst zal verschijnen. Indien nog andere wedstrijden
georganiseerd worden, wordt een tussentijdse lijst opgemaakt indien de periode tot de
volgende wedstrijd dit toelaat (beslissing door NAKC).
Voor de categorieën U10 en U12 zijn er geen KBSF punten voor “slalom”. Het berekenen van
de punten in deze discipline begint vanaf de categorie U14. (voor U10/U12 gebruiken we korte
paaltjes terwijl de renners vanaf U14 hun wedstrijd skiën tussen slalompalen)
Voor wat betreft de discipline reuzenslalom worden er KBSF punten berekend vanaf de
categorie U10. Hier skiën immers alle deelnemers ongeacht hun leeftijdscategorie door
hetzelfde tracé met identieke poorten.
1.3

Renners met FIS punten:

Renners in het bezit van FIS punten zullen indien mogelijk met “de best of 2 KBSF punten” of
met de meest recente FIS punten in de lijst verschijnen. De NAKC beslist welke FIS-lijst voor
de eerstvolgende competitie gebruikt wordt.

3.1.1. Berekening van de koerspunten
De uitslag van elke wedstrijd wordt volgens de FIS-formule omgezet in punten
(wedstrijdpunten + penaliteit).

3.1.2. Uitzonderingen
3.1.2.1 Penaliteit


geen additief voor circuit



geen toepassing FIS-limiet indien geen 3 geklasseerden

3.1.2.2 Bijzondere berekeningen


Voor wedstrijden U16 en jonger worden NOOIT FIS-limieten toegepast.
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Voor de andere wedstrijden worden de FIS-limieten alleen toegepast
indien er minimaal 3 geklasseerde renners (<= limiet) aangekomen zijn.



2 of meer renners op de 10de plaats
Wanneer er 2 of meer renners eindigden op de 10de plaats. Wordt de
renner met de laagste startpunten in rekening gebracht (betere
penaliteit want lagere teller B).



2 of meer renners met dezelfde startpunten op de 5de plaats (teller B)
Wanneer er 2 of meer renners met dezelfde punten op de 5de plaats
voor de penaliteitberekening, wordt de renner met de hoogste
wedstrijdpunten in rekening gebracht.

3.1.3

Berekening (theoretisch voorbeeld)
- SOM A =

som van de 5 beste punten uit de 10 eerst geklasseerden

 indien er minder dan 3 geklasseerden starters zijn, worden er geen limieten
toegepast
 indien er minimum 3 geklasseerde starters zijn, worden de limieten
toegepast voor de andere renners.
- SOM B =

som van de 5 beste punten

- SOM C =

som van de wedstrijdpunten van de 5 renners met de beste startpunten
uit de eerste 10 van de uitslag. Indien de wedstrijdpunten hoger zijn dan
de limieten, wordt de limiet toegepast. Indien minder dan 3 renners
onder de limiet, worden er geen limieten toegepast.

- PENALITEIT = (A + B – C)/10

3.1.4

Afronden van de penaliteit
De berekening wordt afgerond naar 2 plaatsen achter de komma.
Voorbeeld : 13.654  13.65 en 21.849  21.85.

3.2 DE PUNTEN IN DE LIJST
3.2.1 Per discipline wordt er rekening gehouden met minstens één resultaat dat de renner
behaalde in de loop van het seizoen.
3.2.1

De punten uit de eerst verschenen lijst van het seizoen, worden beschouwd als een
resultaat.
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4

EINDE SEIZOENSTELLING

4.1. ALGEMEEN

Voor de einde seizoenstelling volgt de KBSF het FIS reglement.

4.2. CORRECTIE EINDE SEIZOEN

De Belgische puntenlijst probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de FIS-rangschikking.
Dit om aan de niet-FIS skiërs een indicatie te geven van hun (internationaal) niveau.
Nochtans is het niet mogelijk om onze KBSF punten blind te transformeren in FIS punten. Dit
omdat de omstandigheden zoals startvolgorde, moeilijkheid van de piste, lengte van de
wedstrijd, afwijken van die bij FIS-wedstrijden…
Na enkele aanpassingen gedurende de laatste jaren, constateert men dat deze wijze van
puntenberekening vrij goed de realiteit benadert.
Toch is het nodig om op het einde van het seizoen een correctie van deze punten door te
voeren om de conformiteit met de FIS lijst niet in het gedrang te brengen. Deze correctie wordt
gemaakt door de FIS punten en KBSF punten van een representatieve groep FIS skiërs te
vergelijken. Een renner wordt als representatief aanzien vanaf het

moment dat hij/zij

deelneemt aan minstens 2 wedstrijden in hetzelfde discipline. Het verschil tussen de FIS en
KBSF punten bepaalt het supplement of de aftrek van het resultaat op het einde van het
seizoen.
Indien het, door te weinig deelnames van FIS renners aan KBSF wedstrijden, niet mogelijk is
om een vergelijking te maken, dan zal een groep van specialisten de correctie maken.
De NAKC bepaalt deze correctiefactor op het einde van het seizoen.

5. SPECIALE STATUTEN

Voor het gekwetsten-statuut volgt de KBSF het FIS reglement.

6. OPNAME IN & VERWIJDERING UIT DE PUNTENLIJST

6.1. OPNAME

6.1.1. Elke renner die voldoet aan de voorwaarden vermeld onder punt 1.1. algemeen.
6.1.2. Elke renner die ten minste één wedstrijdresultaat heeft behaald, wordt opgenomen in de
puntenlijst.
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6.2. VERWIJDERING

6.2.1. Bij niet-betaling van de KBSF bijdrage.
6.2.2. Indien een renner gedurende 2 seizoenen niet heeft deelgenomen aan Belgische
wedstrijden.
6.2.3. Indien de renner niet opnieuw aansluit (zie ook 8.2.1).

7. GEBRUIK VAN DE PUNTENLIJST

7.1. De lijst geeft de rangorde aan van de Belgische renners. De lijst bepaalt de startorde bij
Belgische wedstrijden en is een van de criteria zowel bij de selecties als bij de vaststelling
van de selectiecriteria. Dit criterium is bijgevolg niet het enige dat meetelt bij het bepalen van
de nationale selecties.
7.2. De startlijsten van de KBSF-wedstrijden zullen gebaseerd worden op de beste van beide
soorten punten (FIS of KBSF) voor alle renners. Dit wil zeggen dat een renner die enkel voor
deelname aan het BK een FIS-licentie activeert, nog steeds op zijn vroegere Belgische
punten kan starten.

8. TOELICHTINGEN

8.1. HOE KAN MEN TIJDENS HET SEIZOEN ZIJN PUNTEN VERBETEREN?

8.1.1. Bij één betere prestatie: de renner wordt opgenomen in de nieuwe lijst, met het
gemiddelde

tussen

zijn

beginpunten

en

deze

prestatie.

Voorbeeld: renner D scoort 138 in SG, en had in de lijst 168 punten. Hij komt op 153
punten.
8.1.2. Bij een beter gemiddelde van 2 resultaten.
Voorbeeld: renner heeft 168 punten. Hij scoort éénmaal 138 punten en een ander keer
130 punten. Op de nieuwe lijst zal hij 134 punten hebben ((138+130):2).
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8.2. LET OP!

8.2.1. De renner, aangesloten bij een Belgische club, die op 15 oktober zijn lidmaatschap bij
zijn liga niet hernieuwd heeft en of zijn KBSF lijstbijdrage niet heeft betaald, wordt in de
volgende puntenlijst(en) niet meer opgenomen!

8.3. STARTORDE IN BELGISCHE WEDSTRIJDEN (niet FIS)

8.3.1. De startorde van de eerste 15 dames/heren wordt geloot onder de 15 ingeschreven
renners met de minste KBSF- of FIS-punten voor deze discipline.
De jury kan dit echter beperken als de spanning te groot is!
Hierna starten de deelnemers volgens hun punten (FIS of KBSF).
Vervolgens starten de renners zonder KBSF-punten voor deze discipline, en wel volgens
stijgende leeftijdscategorie: U14, U16, U21, senior en masters. De startorde binnen elke
leeftijdscategorie wordt bepaald door loting.
8.3.2. De renners van categorieën U10 en U12 hebben een apart tracé in slalom. In
reuzenslalom skiën ze in hetzelfde tracé als de andere categorieën maar vertrekken ze
eerst. In de 2de loop starten de renners omgekeerd op nummer met uitzondering van de
gediskwalificeerde.
8.3.3. De startorde bij de 2de loop is zowel bij de dames als heren BIBOR 30. Deze waarde kan
verlaagd worden door de jury, rekening houdend met de omstandigheden.
8.3.4. Renners met DSQ of DNF mogen deelnemen aan de 2de loop maar dan na de
gekwalificeerde renners van hun reeks.
8.3.5. Op zogenaamde Miniemenwedstrijden wordt per categorie gestart en binnen elke
categorie per punten (U10 Dames + Heren start eerst, gevolgd door U12 Dames +
Heren, U14 Dames + Heren en U16 Dames + Heren). Voor de 2de loop wordt gewoon de
omgekeerde startvolgorde van de 1ste loop genomen ongeacht het behaalde resultaat.
Renners met DSQ en DNF starten op hun oorspronkelijke plaats en dus niet achteraan.
Run1: U10 (start nummer 1,2,3,…,15) U12 (start nummer 16,17,18,…,30) U14,U16
Run2: U10 (start nummer 15,14,13,…,1) U12 (start nummer 30,29,28,…,16) U14,U16)
Opmerking voor U10-U12 : we beschikken enkel over punten voor de reuzenslalom en
niet voor de slalom omdat ze hier een apart tracé hebben. Bijgevolg wordt de
startvolgorde voor de SL geloot voor de U10-U12. Voor de 2de loop wordt de omgekeerde
volgorde genomen ongeacht het behaalde resultaat. Renners met DSQ en DNF starten
op hun oorspronkelijke plaats en dus niet achteraan.
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8.4. INSCHRIJVINGSGELD
8.4.1. Het inschrijvingsgeld voor de Belgische renners is vastgesteld op €30 per persoon per
wedstrijd, waarvan €25 naar de organiserende club en €5 naar de NAKC gaat.
Voor wedstrijden voor uitsluitend U16, U14, U12 en U10 werd het inschrijvingsgeld
vastgesteld op €25 (€20 en €5).

8.5. AANTAL WEDSTRIJDEN
Per seizoen mogen er gedurende maximum 5 weken wedstrijden georganiseerd worden tijdens
de schoolvakanties. De NAKC kan nog extra wedstrijden buiten de schoolvakanties op de
kalender plaatsen.

8.6. LEEFTIJDSCATEGORIEEN VOOR BELGISCHE & INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN

Leeftijdscategorie
U10
U12
U14
U16
U18
U21
Seniors
Masters

19/20
20/21
2010 en later
2011 en later
2009
2010
2008
2009
2007
2008
2006
2007
2005
2006
2004
2005
2003
2004
2002
2003
2001
2002
1999
2000
1998
1999
1990
1991
1989 en vroeger 1990 en vroeger

Internationaal spreekt men niet over “senioren” maar van “renners met licentie”.

KB S F

P U N T E N L I J S T

De meest actuele lijst is te vinden op www.ski.be of is op te vragen op het secretariaat van de KBSF
(03/286.07.85)
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NATIONALE

SELECTIES

9. SELECTIE
De meest actuele lijst is te vinden op www.ski.be of is op te vragen op het secretariaat van de KBSF
(03/286.07.85).

10. ALGEMEEN

10.1.

De werkgroep Topsport is verantwoordelijk voor de nationale selecties. De
NAKC blijft eindverantwoordelijke in deze materie.

10.2.

Op basis van einde seizoen FIS puntenlijst worden de preselecties bepaald. Op basis
van de eerste FIS puntenlijst van het nieuwe seizoen (na nulstelling) worden de
definitieve selecties goedgekeurd in de daaropvolgende NAKC.

10.3.

De NAKC/Topsport blijft meester over de selecties op het vlak van de beoordeling van
renners die in aanmerking komen voor de preselecties. De NAKC heeft het recht om
een renner, die de criteria niet haalde, te delibereren.

10.4.

De NAKC/Topsport heeft ten allen tijde het recht om een renner voor dwingende
redenen uit de nationale selectie te zetten. Beroep kan aangetekend worden bij de
tuchtcommissie (vanaf oprichting).

10.5.

Alleen de renners die voor de seizoenstart geselecteerd werden voor de nationale
ploegen, genieten van de eventuele financiële steun van de NAKC. De renners die in
de loop van het seizoen hun selectie verdienen, genieten niet van deze steun maar
mogen wel deelnemen aan de internationale wedstrijden.

11. SELECTIENORMEN

11.1

ONTSTAAN SELECTIENORMEN

Sinds einde seizoen 2012-2013 werd er in opdracht van het BOIC een objectief onderzoek
uitgevoerd door de federatie, om goed onderbouwde criteria tot stand te brengen. Dit onderzoek
werd per discipline uitgevoerd en gebaseerd op een retrospectieve studie van de wereldtop in elke
discipline én eenzelfde studie over de Top-16 en Top-8 van de laatste Olympische Winterspelen.
Van elke renner werd dus teruggekeken naar de weg die hij/zij heeft afgelegd op weg naar de top.
Daarna heeft de werkgroep Topsport zich vooral gebaseerd op de gemiddelde waarden van de Top30 in de World Cup ranking. Dit onderzoek zou tweejaarlijks gebeuren en bijgevolg zullen de
selectienormen indien nodig elke 2 jaar bijgestuurd worden.
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11.2

SOORTEN SELECTIES

We hanteren verschillende soorten selecties:

1) Jeugdteam


U14-U16



Een renner met een selectie voor het Jeugdteam heeft een aantal voordelen.
o Hij/zij krijgt voorrang op internationale wedstrijden en kan geselecteerd
worden voor topwedstrijden.

2) Juniorenteam


U18-U21



Een renner met een selectie voor het Juniorenteam heeft een aantal voordelen.
o Hij/zij krijgt voorrang op internationale wedstrijden en kan geselecteerd
worden voor topwedstrijden.

3) B-Team


Een renner met een selectie voor het B-Team heeft een aantal voordelen.
o Hij/zij krijgt voorrang op internationale wedstrijden en kan geselecteerd
worden voor wereldkampioenschappen en andere topwedstrijden.

4) A-Team


Een renner met een A-selectie heeft een aantal bijkomende voordelen.
o Naast de voordelen van de B-selectie, kan een renner uit de A-selectie ook
rekenen

op

extra

financiële

steun

bij

deelname

aan

wereldkampioenschappen en topwedstrijden.
o Hij/zij krijgt tevens de door de NAKC geselecteerde uitrusting gratis.
o Zij hebben prioriteit over B-renners.

5) Doelstellingen overheid : ENKEL voor FIS-renners
Een renner die de “doelstellingen overheid” bereikt, heeft het maximum aan voordelen.
Deze atleten zullen naast financiële steun van de federatie (de vorm en omvang hiervan is
nader te bepalen door de NAKC), eventueel ook voorgedragen worden voor extra
ondersteuning van de gemeenschappen en het Be Gold project (afhankelijk van hun
leeftijd). Deze atleten worden gecontacteerd door de werkgroep Topsport. Het is niet
mogelijk om zelf een aanvraag te doen. Deze selectie wordt gebaseerd op zowel KBSF/FIS
punten als resultaten. Een renner kan deze selectie niet afdwingen met enkel een KBSF/FIS
coëfficiënt.
Zij hebben prioriteit op alle andere niveaus.
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11.3

DRAGEN VAN DE NATIONALE UITRUSTING

Zowel elitesporters als A renners dienen hun nationale uitrusting te dragen op de prijsuitreikingen
van KBSF-wedstrijden en BK en NC uit respect voor onze sponsors.
(Schnalstal-Val Senales / Sterzing-Vipiteno / Tignes Val-Claret / St. Johann in Tirol / Val d’Isère)
Voor wedstrijddeelnames onder de vlag van de nationale ploeg is het dragen van de nationale
uitrusting verplicht.

TABEL

De tabel “Selectienormen Dames & Heren” geeft een samenvatting van de verschillende
selectiecriteria voor 2020-2021. De tabel wordt jaarlijks gepubliceerd en bevat de voorwaarden om
geselecteerd te worden in het volgende seizoen :
1)

Categorieën U14, U16, U18, U21, SEN en SEN+ (telkens onderverdeeld in 1ste, 2de , 3de jaar)

2)

FIS – criteria SL/RS
 De criteria die onder een bepaalde categorie staan, zijn de criteria die behaald moeten zijn in het
lopende seizoen 2019-2020 om in 2020-2021 in de selectie te worden opgenomen of die behaald
moeten worden tijdens het seizoen 2020-2021 om te worden opgenomen in het team ( de renners

die in de loop van het seizoen hun selectie verdienen, genieten niet van de eventuele
financiële steun maar mogen wel deelnemen aan de internationale wedstrijden).
Voorbeeld : een 2de jaar U18 moet in het lopende seizoen 2019-2020 70 FIS punten
behalen om in het seizoen 2020-2021 opgenomen te worden in de selectie van het
Juniorenteam of in de loop van 2020-2021 70 FIS punten om te worden opgenomen in het
Juniorenteam.
3)

FIS – criteria SG/DH
 De criteria die onder een bepaalde categorie staan, zijn de criteria die behaald moeten zijn in het
lopende seizoen 2019-2020 om in 2020-2021 in de selectie te worden opgenomen of die behaald
moeten worden tijdens het seizoen 2020-2021 om te worden opgenomen in het team ( de renners

die in de loop van het seizoen hun selectie verdienen, genieten niet van de eventuele
financiële steun maar mogen wel deelnemen aan de internationale wedstrijden).
Voorbeeld : een 2de jaar U18 moet in het lopende seizoen 2019-2020 90 FIS punten
behalen om in het seizoen 2020-2021 opgenomen te worden in de selectie van het
Juniorenteam of in de loop van 2020-2021 90 FIS punten om te worden opgenomen in het
Juniorenteam.
 Niet van toepassing bij categorie U14 en U16.
4)

Voor U14 en U16 blijven ook de resultaten van FIS-Children behouden voor het bepalen van een selectie
voor het Jeugdteam.

5)

Niveau van selectie : jeugdteam, juniorenteam, B Team en A Team

6)

Algemene opmerkingen
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TABEL I: SELECTIENORMEN DAMES & HEREN
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11.4

SELECTIEVOORWAARDEN

1.3.1.1 A Team – B Team - Juniorenteam


In 1 discipline punten behalen, gelijk of lager dan vermeld in de kolom A, B of Juniorenteam.



Om opgenomen te kunnen worden in een A, B of Juniorenteam dient de renner in het
voorafgaandelijke seizoen de start te nemen in minimum 2 KBSF-wedstrijden (waarvan
maximum 1 deelname aan een indoorwedstrijd) en 2 Belgisch georganiseerde FIS-BELwedstrijden (FIS/CIT/ENL/NJC) met uitzondering van FIS-NC-BEL. Deelname aan het FIS
Belgisch kampioenschap is verplicht.



B renners (JUN/SEN/MAS) dienen aan minimum 2 KBSF wedstrijden (waarvan maximum 1
deelname aan een indoorwedstrijd)

en 2 Belgisch georganiseerde FIS-BEL-wedstrijden

(FIS/CIT/ENL/NJC) en het FIS-NC-BEL deel te nemen per seizoen (er worden geen
uitzonderingen meer gemaakt voor studenten). Deelname aan het FIS Belgisch kampioenschap
is verplicht. Renners die hun vereiste “KBSF starten” niet nemen verliezen hun nationale
selectie en alle verdere voordelen.


Enkel A renners dienen alleen maar aan het FIS-NC-BEL deel te nemen per seizoen (er worden
geen uitzonderingen meer gemaakt voor studenten). Renners die hun vereiste start in het FISNC-BEL niet nemen verliezen hun nationale selectie en alle verdere voordelen.

U16-U14 Jeugdteam selectie


In 1 discipline punten behalen gelijk of lager dan vermeld in de kolom met de
overeenstemmende categorie (1ste of 2de jaar) is noodzakelijk.



De selectie kan mede bepaald worden door de nationale trainers :
de selectie voor het Jeugdteam gebeurt aan de hand van volgende behaalde punten :
U14J1 190 – U14J2 170 – U16J1 150 – U16J2 130.



In FIS-Children wedstrijden een resultaat behalen als volgt :
A wedstrijden (Pokal Loka, Alpe Cimbra, Pinocchio en La Scara)


<=10% = Jeugdteam

B wedstrijden (alle resterende FIS Children wedstrijden)



<=5% = Jeugdteam

De start nemen in 4 Belgische wedstrijden t.t.z.: herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie
en paasvakantie. Verder is deelname aan het Belgische kampioenschap verplicht.



Renners die hun vereiste “KBSF starten” niet nemen verliezen hun nationale selectie en alle
verdere voordelen.

De renners die de criteria behalen voor de nationale teams in een bepaalde
discipline, worden beschouwd als hebbende de criteria in de andere disciplines.
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Renners die gedurende het seizoen de norm halen voor de Belgische ploeg, kunnen geen
aanspraak maken op de uitrusting of eventuele financiële steun die voorzien is voor de
ploeg! In zeldzame gevallen is een deliberatie mogelijk.

11.5

VERWIJDERING UIT DE NATIONALE SELECTIE
11.5.1

De renner die niet tijdig zijn lidmaatschap bij de federatie of liga en de KBSF heeft
hernieuwd.

11.5.2

Renners die zich niet houden aan het inschrijvingsreglement.

11.5.3

De renners die de Koninklijke Belgische Skifederatie niet op waardige en sportieve
wijze vertegenwoordigen.

11.5.4

Op

gemotiveerd

verzoek

van

de

Liga

waartoe

de

renner

behoort.

De verwijdering uit de selectie brengt met zich mee dat de renner alle reeds toegekende
voordelen zal moeten inleveren (kledij, uitrusting enz.)

12. WERELDKAMPIOENSCHAPPEN (Senioren en/of junioren)

12.1.

De preselectie voor de wereldkampioenschappen junioren en senioren, gebeurt op
basis van de eerste FIS lijst van het betrokken seizoen.

12.2.

De definitieve selectie gebeurt op basis van de FIS puntenlijst die geldig is op het
moment van onze NAKC in januari.

12.3.

Van de leden van de nationale selectie (A Team / Juniorenteam) wordt verwacht
dat zij deelnemen aan de wereldkampioenschappen senioren en junioren, maar ze
zijn niet verplicht. Indien een renner uit de A-selectie of het Juniorenteam weigert deel
te nemen aan het wereldkampioenschap waarvoor hij geselecteerd is, kan de
werkgroep Topsport beslissen om de betrokken renner geen enkele financiële
ondersteuning te geven in het lopende seizoen.

12.4.

Om te kunnen deelnemen aan de snelheidsdisciplines op het wereldkampioenschap
moeten de renners in minimum 1 snelheidsdiscipline minder dan 60 FIS punten
hebben.

12.5.

De werkgroep Topsport heeft het recht om renners te delibereren die niet aan de
criteria voldoen.

12.6.

De werkgroep Topsport heeft het recht om renners te weigeren die aan de criteria
voldoen.

12.7.

De grootte en de aard van de ondersteuning hangt af van de beschikbare budgetten.
Dit zal aan het begin van het seizoen gecommuniceerd worden.
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13. JEUGDWEDSTRIJDEN EN NATIONALE JEUGDPLOEG / SELECTIES FIS CHILDREN (U16 –
U14)

13.1

De preselectielijst
De preselectielijst wordt bepaald na het BK en het uitkomen van de officiële
eindlijst van de KBSF punten en bestaat uit Jeugdteam-geselecteerden.

13.2

Definitieve selectielijst
De definitieve selectielijst wordt bepaald na de nulstelling, bij de start van het nieuwe
seizoen.
 Elke renner op de selectielijst mag starten in FIS Children wedstrijden (indien
voldaan aan selectievoorwaarden 11.2)
 Topsport zal eind september van elk seizoen een aantal FIS Children wedstrijden
aanduiden die omkaderd worden. Hierin wordt nog een onderscheid gemaakt tussen
A wedstrijden (Pokal Loka, Alpe Cimbra, Pinocchio en La Scara) en B wedstrijden
(alle resterende FIS Children wedstrijden).
 A wedstrijden kunnen voorafgaand aparte kwalificatiewedstrijden hebben waarop
elke geselecteerde renner uitgenodigd zal worden. Moest een bepaalde
leeftijdscategorie vol zitten met renners uit het Jeugdteam zal Topsport geen extra
renners uitnodigen op deze kwalificaties
 Indien er geen kwalificatiewedstrijden mogelijk zijn, zal de selectie bepaald worden
door de nationale trainers

13.3

De samenstelling van de officiële nationale ploeg
Samenstelling officiële nationale ploeg (~beste 10 renners) gebeurt via scouting door
de trainers van de nationale selectie op basis van behaalde resultaten, de vorm van het
moment. Deze ploeg ligt dus niet vast en kan wijzigen doorheen het seizoen.
 Renners kunnen renners van een hoger selectieniveau niet verdringen uit de
selectie. Als een renner met een lager selectieniveau sneller skiet op de trials dan
één of meer renners met een hoger selectieniveau, zal hij deze renners dus niet
kunnen verdringen.
 Het selectieniveau is discipline-overschrijdend, de startvolgordebepaling is per
discipline.
 Renners met een Jeugdteam selectie zullen ook steeds uitgenodigd worden op de
trials, ook al zijn zij zeker van hun selectie.
 Voor Alpe Cimbra kunnen enkel renners uit het Jeugdteam deel uitmaken van de
selectie. De nationale trainers of de werkgroep Topsport kunnen evenwel
bijkomende renners delibereren op basis van eerder behaalde resultaten in het
lopende seizoen.
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 De nationale ploeg FIS Children wordt samengesteld uit renners van het Jeugdteam
en afhankelijk van de quota’s aangevuld met bijkomende renners. De nationale
trainers en/of de werkgroep Topsport zijn verantwoordelijk voor deze samenstelling.

13.4

Startvolgorde wordt altijd bepaald op basis van:
 Uitslagen kwalificatiewedstrijden
 Voor wedstrijden zonder voorafgaande kwalificatiewedstrijden, bepalen de nationale
trainers de startvolgorde.
 Inschrijving voor niet-omkaderde wedstrijden gebeurt ook volgens punten (beste
gemiddelde punten (SL+RS/2)) hebben voorrang)
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BELANGRIJKE REGLEMENTEN

14. BELANGRIJKE EN NIEUWE REGLEMENTEN.
Alle FIS reglementen zijn van toepassing. Men kan deze raadplegen op www.fis-ski.com

14.1.

GEDRAGSCODE:
Elke Belgisch renner die een licentie neemt bij de Koninklijke Belgische Ski Federatie,
verklaart zich akkoord met onze gedragscode. Deze gedragscode wordt vanaf seizoen
2018-2019 opnieuw integraal opgenomen in het vademecum. Elke aangesloten renner
dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement.

http://ski.be/alpine-skiing/rules-and-guidelines/

Gedragscode voor alle renners van de Koninklijke Belgische Ski Federatie
(KBSF vzw)

1. Selectie
1.1 De selectiecriteria die gehanteerd worden voor het aanduiden van renners die
deel uitmaken van de Nationale Ploeg zijn bepaald door de NAKC en bevestigd
door de Raad van Bestuur van de KBSF.
1.2 Elke renner heeft het recht een selectie te weigeren. Niemand is verplicht deel
uit te maken van de Nationale Ploeg. De leden van de Nationale Ploeg, zij die
de criteria aanvaarden en beslissen toe te treden, zijn onderworpen aan een
aantal rechten en plichten.

2. Gedragsregels en engagement bij deelname aan buitenlandse stages en
competities
2.1 Algemene reglementen
De atleten van de Nationale Ploeg logeren in hetzelfde hotel.
Iedere atleet is verantwoordelijk voor het eigen materiaal.
De huishoudelijke regels die van kracht zijn in het hotel, pension,
appartementsgebouw, moeten strikt gevolgd worden. De atleet houdt zich aan
de interne regels voor wat betreft het onderhoud van het materiaal en
respecteert de uren van rust en stilte voor de andere bezoekers.
De atleet toont respect voor de andere gasten, de verantwoordelijke en het
personeel. Hij gedraagt zich tijdens de maaltijden.
Tijdens Belgische of Internationale wedstrijden gedraagt de atleet zich als
ambassadeur van zijn land. Hij stelt zich loyaal op ten opzichte van de KBSF
en uit geen negatieve kritiek in verband met de eigen federatie ten opzichte van
officiële internationale instanties als de FIS, IBU, enz., ten opzichte van
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nationale instanties zoals het BOIC, ten opzichte van regionale of
communautaire instanties zoals Sport Vlaanderen, Adeps, het Ministerie van
Sport, enz., en ten opzichte van de pers en media (kranten, tijdschriften,
internetsites, sociale media, radio en televisie).
De atleet uit geen negatieve commentaar of bemerkingen, stelt zich niet
agressief op en toont geen negatieve en ongepaste houding ten opzichte van
andere atleten, trainers, juryleden, organisatoren en verantwoordelijken van
wedstrijden.
De atleet respecteert de gedragscode van de internationale instanties (FIS,
IBU, enz.) waartoe behoren het dragen van de voorgeschreven helm en het
dragen van zijn rugnummer. De atleet neemt niet deel aan wedstrijden wanneer
hij geblesseerd is.
2.2 Aanvullende reglementen voor alle renners
De atleet neemt geen medicatie zonder medeweten van de trainer, de coach of
de begeleider. Indien medicatie vereist is, verwittigt de atleet de trainer, coach
of begeleider voor de start van de stage of wedstrijd.
Het gebruik van tabak, alcohol, drugs of andere verboden producten tijdens
stages of wedstrijden is strikt verboden.
De trainer, coach of begeleider beslist in functie van de wedstrijd- of
trainingsplanning om welk uur de atleten gaan slapen. Over deze beslissing
wordt niet gedisccussieerd.
De

atleten

nemen

deel

aan

groepsactiviteiten

zoals

openings-

en

sluitingsceremonies indien de trainer, coach of begeleider dit nodig acht.
Indien de leden van de Nationale Ploeg(en) beschikken over een uniforme kledij
dan zal deze op vraag van de trainer, coach of begeleider dienen te worden
gedragen.
De atleet is verantwoordelijk voor de eigen hygiëne waartoe behoren het
dagelijks douchen, het nuttigen van gezonde voeding (fruit, groenten) en het
dragen van propere kledij. Hij aanvaardt dat de trainer, coach of begeleider
hierop controle uitvoert.

3. Gedrag/houding t.o.v. andere leden van de selectie
De atleet toont respect voor de overige teamleden. Hij uit geen commentaar, niet
tijdens de trainingen en niet tijdens de wedstrijden, op de prestaties van andere
teamleden.
De atleten tonen respect voor elkaars materiaal. Zij respecteren elkaars nachtrust.
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4. Gedrag/houding t.o.v. Nationale Delegaties van andere landen
De leden van de Nationale Ploeg, en alle Belgische renners die deelnemen aan
Regionale, Nationale en Internationale wedstrijden, tonen respect voor de leden en
afgevaardigden van andere teams.

5. Gedrag/houding t.o.v. trainers, coaches en begeleiders
De leden van de Nationale Ploeg tonen respect voor de eigen trainers, coaches en
begeleiders. Zij informeren hem onmiddellijk in geval van problemen (gezondheid,
blessure, stress, onenigheid, …) en respecteren zijn beslissing. Van de atleten
wordt verwacht dat zij gemotiveerd zijn voor de trainingen en andere activiteiten die
aan bod komen tijdens de stage- of wedstrijdperiode.

6. Gedrag/houding t.o.v. de organisatoren van wedstrijden en/of evenementen
De leden van de Nationale Ploeg en alle renners die deelnemen aan competities
alsook hun trainers en de rest van hun omkadering tonen respect voor de
organisatoren van de wedstrijden/evenementen alsook voor de juryleden en de
vrijwilligers die helpen bij de organisatie.
Indien een atleet een beslissing van de wedstrijdleiding in twijfel trekt, meldt hij dit
aan de trainer, coach of begeleider, die op zijn beurt zal beslissen of er al dan niet
een klacht wordt ingediend. De atleet houdt zich aan de inschrijvingsprocedure voor
FIS wedstrijden zoals voorzien in het vademecum.

7. Verwachtingen t.o.v. de ouders en de omkadering van de renners
De ouders en de omkadering van de renners geven geen commentaar op de
sportieve en organisatorische aspecten tijdens de trainingen of de wedstrijden.
De ouders van het jeugdteam logeren in een ander hotel, pension of appartement
dan de renners. Ouders van renners vanaf U18/21 mogen in hetzelfde hotel,
pension of appartement verblijven dan de renners. Ouders dienen hun verblijf zelf
te reserveren en rechtstreeks te betalen aan de logementsuitbater. Reserveringen
en afrekeningen voor het verblijf worden niet meer verzorgd door de NAKC.
Ook de ouders en omkadering tonen respect voor de andere atleten. Zij respecteren
de beslissingen van de trainers, coaches of begeleiders en leveren hierop geen
commentaar. De ouders respecteren het feit dat enkel de nationale trainers en de
trainers/coaches/begeleiders die geaccrediteerd zijn door de NAKC de atleten
mogen begeleiden aan de start en tijdens de verkenning. Een overtreding zal als
gevolg hebben dat de atleet in kwestie niet mag starten.

- 25 -

Vademecum 2019/2020 nr.1.3

8. Schending van de reglementen
In geval van schending van één of meerdere regels zal de betrokken persoon zich
dienen te verantwoorden voor een tuchtcommissie. Elke partij zal worden gehoord.
Deze commissie is samengesteld uit :
o

De voorzitter van de KBSF of zijn afgevaardigde

o

De voorzitter van de FFBS of zijn afgevaardigde

o

De voorzitter van de Sneeuwsport Vlaanderen of zijn afgevaardigde

o

De voorzitter van de OSWV of zijn afgevaardigde

Zij voorzien een sanctie t.o.v. de persoon die in overtreding is.
Sommige sancties kunnen gegeven worden door de sportieve commissies,
bijvoorbeeld in het geval dat de renner zich niet houdt aan
de voorschriften voor deelname aan internationale wedstrijden.
De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de tuchtcommissie.

9. Sancties
Mogelijke sancties zijn :
o

Verbod op elke deelname aan regionale, nationale of internationale
wedstrijden

o

Ontslag uit de Nationale Selectie

o

Niet verlengen van de FIS licentie

o

Schorsing als teamcaptain, coach of begeleider

o

…
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14.2.

WEDSTRIJD & UITRUSTING!

14.2.1.

Aantal deelnames per categorie wordt bepaald door de FIS.

14.2.2.

Wedstrijduitrusting en kledij moeten conform de FIS reglementen zijn.

14.2.3.

Renners welke tijdens de 1ste loop van een wedstrijd uitgeschakeld worden, mogen
niet als voorskiër ingezet worden in de 2de loop.

14.2.4.

Karakteristieken van de ski’s.
www.fis-ski.com (Alpine skiing – Rules – Rules)

14.3.
14.3.1.

BIJ DE VERKENNING!
Het is van het grootste belang om de richtlijnen van de wedstrijdleiding te volgen. Eén
van de volgende mogelijkheden zal zich voordoen:
1. Verkenning op ski’s door het slalomtraject van boven naar beneden.
2. Verkenning op ski’s buiten het slalomtraject van boven naar beneden.
3. Verkenning op ski’s door het slalomtraject van beneden naar boven.
4. Verkenning op ski’s buiten het slalomtraject van beneden naar boven.
5. Verkenning zonder ski’s door het slalomtraject of buiten de poorten.

14.3.2.

Draag steeds uw startnummer zichtbaar.

14.3.3.

art.627.4: De wedstrijdpiste wordt gesloten voor en na de verkenning. De renner
welke

zich

op

de

wedstrijdpiste

bevindt

buiten

de

verkenningstijd

kan

gediskwalificeerd worden.
14.3.4.

Een renner kan uitgesloten worden indien hij parallel bochten maakt in de poorten
tijdens de verkenning

14.4.
14.4.1.

AAN DE START!
Het dragen van een FIS goedgekeurde helm is verplicht. Elke deelnemer moet zich
tijdig en volgens startnummer aan de start aanbieden. Wanneer een renner te laat
aan de start verschijnt, zonder geldige reden, zal hij gediskwalificeerd worden.
(Technische problemen met de ski’s en persoonlijke redenen zijn geen geldige
verontschuldigingen.)
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14.5.
14.5.1.

TIJDENS DE WEDSTRIJD!
Een renner die gehinderd wordt tijdens het afleggen van zijn traject moet:
1. Zijn traject onmiddellijk onderbreken op de plaats waar hij gehinderd wordt.
2. Naar de dichtstbijzijnde poortrechter skiën, melden dat hij gehinderd werd en
vragen voor een herstart.
3. Naar de aankomst skiën. Hierbij niet door de poorten of de aankomst skiën!
4. Zich melden bij de aankomstrechter en- of de tijdsopname en wachten op de
toestemming van de wedstrijdjury om opnieuw te mogen starten.
5. Na de toestemming zich opnieuw naar de start begeven en zich melden bij de
startrechter.
6. Herstarten.

14.5.2.

14.6.
14.6.1.

Een renner kan uit de wedstrijd gesloten worden indien


Hij zijn parcours verder zet nadat hij een poort onreglementair nam.



Hij zich niet tijdig aanmeldt aan de start.



Hij een valse start neemt.



Hij een onrechtmatige herstart aanvraagt.



Hij de aankomst niet reglementair passeert.



Hij zijn ski's uitdoet voor de rode lijn in de aankomst zone.



Hij niet stopt bij een gele vlag signaal.

BIJ AANKOMST!
De renner moet de aankomstzone verlaten via de officiële uitgang. Dit gebeurt met de
volledige uitrusting welke gebruikt werd tijdens de wedstrijd. Bij overtreding volgt
diskwalificatie.

14.7.

HOE EEN SLALOMPOORT CORRECT NEMEN? (www.fis-ski.com)
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F.I.S.- W E D S T R I J D E N :

15. WIE MAG DEELNEMEN?

15.1.
15.1.1.

ALGEMEEN
Men kan deelnemen aan de internationale competitie (met uitzondering voor de
wedstrijden van U16 en jonger) vanaf hij/zij in categorie U18 of ouder zit.
Om een FIS licentie te bekomen
 Alle renners die een FIS licentie willen bekomen , moeten de start genomen
hebben in minimum 4 Belgische KBSF wedstrijden t.t.z.: herfstvakantie,
kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie en het BK.
Renners die niet voldoen aan deze criteria kunnen een FIS licentie bekomen maar
mogen hiermee enkel aan Belgisch georganiseerde FIS wedstrijden deelnemen.
 Voor deelname aan niet BEL-georganiseerde FIS-wedstrijden moet een renner
minder dan 200 KBSF/FIS punten hebben.
 Een FIS licentie kost €100. (ongewijzigd)
Indien een renner niet aan de voorwaarden voldoet om zijn licentie te verlengen,
dan wordt de prijs voor de FIS licentie voor het volgend seizoen verhoogd met
€100 => €200
Zie hiervoor punt 11.4
 Een FIS-licentie moet aangevraagd worden via de club.

Om een FIS licentie te verlengen
 FIS-licenties worden automatisch verlengd voor renners uit het Juniorenteam, BTeam en A-Team.
Zie hiervoor punt 11.4
 Uitzondering : indien een renner ingeschreven is voor een Belgische KBSF of FIS
wedstrijd en deze wordt ter plaatse geannuleerd, zal die wedstrijd in rekening
gebracht worden voor het minimum aantal deelnames.
 Andere renners die een FIS licentie willen annuleren zijn verplicht dit te melden
aan hun club voor 30 september.
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Om zich in te schrijven voor een FIS-wedstrijd


Inschrijven

voor

een

FIS-wedstrijd

kan

alleen

maar

via

het

online

inschrijvingsplatform

http://fis.snowid.be/login.php
http://fis.sneeuwsport.vlaanderen


Op de website kan teruggevonden worden wat de te volgen procedure is om zich
op dit systeem te registreren
http://ski.be/alpine-skiing/online-entries/

15.2.

MEDISCHE CERTIFICATEN
Indien een renner om medische redenen niet kan/mag deelnemen dient deze een
medisch certificaat te bezorgen aan de NAKC via nakc@sneeuwsport.vlaanderen en
dit ONMIDDELLIJK om de procedure voor het gekwetstenstatuut te kunnen opstarten.

15.3.

HET OFFICIELE FIS INSCHRIJVINGSREGLEMENT
Dit reglement wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op de website van de KBSF. Elke
renner dient op de hoogte te zijn van dit reglement en de volledige inhoud te
respecteren. Elke renner dient dit jaarlijks te ondertekenen en te uploaden via het
online inschrijvingsplatform.

http://ski.be/alpine-skiing/rules-and-guidelines/
http://ski.be/alpine-skiing/online-entries/

16. WAT ZEKER NIET TE VERGETEN BIJ DEELNAME AAN EEN WEDSTRIJD?
16.1. Informeer je tijdig i.v.m. waar men zich moet melden, hoe laat, telefoon/fax van de
organisator, juiste data …
16.2. Bel vlak voor uw afreis naar de organisatie teneinde bij eventuele afgelasting geen nutteloze
verplaatsing te moeten maken!

17. HOE BEHAAL JE FIS-PUNTEN?
17.1. Door per discipline 2 resultaten te behalen in een FIS- of FIS-CIT-wedstrijd.
17.2. Zo je geen 2 resultaten hebt behaald, wordt een extra penaliteit, afhankelijk van je FISpunten, toegekend.
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18. HOE KOM JE MEEST RECENTE FIS-PUNTEN TE WETEN?
18.1. Via de website van de FIS www.fis-ski.com

19. OPNAME VAN UW RESULTATEN IN DE PUNTENLIJSTEN:
19.1. De opname in de FIS puntenlijst volgt automatisch bij deelname aan FIS & FIS-CIT
wedstrijden. (indien men een FIS licentie heeft)

FIS PUNTENLIJST BELGISCHE RENNERS
Zie www.fis-ski.com

FIS- K A L E N D E R
De kalender is enkel nog beschikbaar via het internet www.fis-ski.com

FIS-CIT K A L E N D E R
De kalender is enkel nog beschikbaar via het internet www.fis-ski.com

KALENDER WEDSTRIJDEN VOOR UNIVERSITAIREN
De kalender is enkel nog beschikbaar via het internet www.fis-ski.com

KALENDER WEDSTRIJDEN VOOR KINDEREN
De kalender is enkel nog beschikbaar via het internet www.fis-ski.com

WK – J U N I O R E N
Zie www.fis-ski.com

OLYMPISCHE WINTERSPELEN
2022:

Winter Olympics “Beijing 2022” Peking China

WERELDBEKER
Zie www.fis-ski.com
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