Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2018-2019
Vanaf seizoen 2014-2015 werkt de Koninklijke Belgische Ski Federatie met een nieuw online systeem
voor FIS-inschrijvingen. Elke Belgische renner die wenst deel te nemen aan FIS (alle wedstrijden die
onder het FIS reglement vallen) wedstrijden dient bij het aanvragen van de licentie volgende zaken te
ondernemen:
1) Aanvragen van de FIS licentie via de clubverantwoordelijke (individuele aanvragen worden niet
behandeld)
2) Bij het ontvangen van de log-in gegevens, zich inloggen op fis.sneeuwsportvlaanderen.be en
volgende zaken in orde brengen:
a. De athletes declaration uploaden*
b. Het ondertekend inschrijvingsreglement uploaden*
c. De persoonlijke gegevens vervolledigen
* Bij minderjarige renners dienen de ouders mee te ondertekenen.

3) Renners die afgelopen seizoen reeds een login hadden, kunnen zich meteen inloggen en
moeten alleen nog het nieuwe, ondertekende inschrijvingsreglement uploaden om hun
account te heractiveren.
4) Elke renner zal zijn trainer en minstens 1 teamcaptain registreren in het systeem (tenzij die
persoon al door iemand anders werd geregistreerd) die hem mogelijk zal vergezellen op FISwedstrijden. Om alles goed te laten verlopen is het nodig dat iedereen hieraan meewerkt.
5) Het is de verantwoordelijkheid van elke renner om exact op de hoogte te zijn van alle
reglementen uit dit document én alle FIS reglementen (deze zijn terug te vinden op www.fisski.com)
Voor vragen bij de hierboven omschreven stappen of andere zaken in verband met dit document, zich
wenden tot:
Elke Roels of Christophe Lemeire
entries@sneeuwsport.vlaanderen
Tel: +32 / 477402885 of +32/ 494898332
Alles is online te raadplegen en er worden geen bevestigingen per mail verzonden. Renners zijn zelf
verantwoordelijk voor hun inschrijving én voor hun afmelding. Hierbij hanteren we de volgende
reglementen:
1. Aanmelden is geldig tot 5 dagen voor de eerste wedstrijddag. Later aanmelden is mogelijk
maar biedt geen garanties op een inschrijving.
2. De voorrangsregels in dit reglement beschreven, vervallen vanaf 5 dagen voor de eerste
wedstrijddag, tenzij voor leden van de A – E of Junioren selectie.
3. Leden Van de A – E of Junioren selectie kunnen tot 3 dagen voor de eerste wedstrijddag
online inschrijven én tot 48 u voor de teamcaptainsmeeting telefonisch. Zij zullen ook nog
steeds voorrang krijgen op renners met hogere FIS punten.

4. Afmelden kan online tot 3 dagen voor eerste wedstrijddag. We vragen echter van dit zo vlug
mogelijk te doen. Renners die consequent laat afmelden, kunnen een waarschuwing krijgen,
en later eventueel een sanctie (te bepalen door de NAKC).
□ Afmelden binnen de 72u voor de teamcaptainsmeeting kan in zeer zeldzame gevallen alleen
bij de teamcaptain. Zijn/haar contactgegevens kunnen teruggevonden worden bij de
wedstrijd in de inschrijfmodule online.
Hieronder volgen de specifieke reglementen en richtlijnen per wedstrijdcategorie:

A. World Cup
a. Voorwaarden tot deelname:
□ 25 FIS punten of lager in technische disciplines
□ 50 FIS punten of lager in snelheidsdisciplines
□ Leden van het BE Gold project kunnen voorrang krijgen in de WC, en na positieve
evaluatie van een aanvraagdossier (door werkgroep topsport) kàn een renner
goedkeuring krijgen voor 1 of meerdere starts in World Cup.
□ Een renner die tijdens het seizoen WB punten behaald, kan door de werkgroep topsport
ook voorrang worden verleend.
b. Algemene regels:
i. Uitsluitend renners die voldoen aan de voorwaarden kiezen, via onderling
overleg, bij aanvang van het seizoen hun wedstrijden. Niettemin zal de
werkgroep Topsport beslissen over de definitieve selectie.
ii. Het programma dient ten laatste 6 weken op voorhand ingediend te worden.
De organisator moet de inschrijvingen minstens 5 weken op voorhand
ontvangen.
iii. De renner moet definitief bevestigen of annuleren tot 15 dagen voor de
betrokken wedstrijd, hiervoor wordt geen herinnering gestuurd!
iv. Verdere regels voor toewijzing van de World Cup-wedstrijden worden door de
werkgroep Topsport gecommuniceerd aan de betrokken renners. Er kunnen
kwalificatiewedstrijden worden bepaald om de uiteindelijke selectie te
maken.
v. Indien een renner die zich ingeschreven had, zonder geldige reden en zonder
vooraf te verwittigen niet deelneemt aan de WC,
verliest de betrokken renner elk recht tot deelname aan dit soort wedstrijden
voor de rest van het lopende seizoen. Slechte weersomstandigheden zullen
niet als excuus geldig zijn.

B. Europa Cup
a. Voorwaarden tot deelname:
□ 35 punten of lager in technische disciplines
□ 60 punten of lager in de snelheidsdisciplines
□

Na positieve evaluatie van een aanvraagdossier (door werkgroep topsport) kàn een
renner goedkeuring krijgen voor 1 of meerdere starts in Europa Cup.

b. Algemene regels:
i. Renners die voldoen aan de voorwaarden kiezen, via onderling overleg, bij
aanvang van het seizoen hun wedstrijden. Niettemin zal de werkgroep
Topsport beslissen over de definitieve selectie.
ii. Het programma dient ten laatste 6 weken op voorhand ingediend te worden.
De organisator moet de inschrijvingen minstens 5 weken op voorhand
ontvangen.
iii. De renner moet definitief bevestigen of annuleren tot 10 dagen voor de
betrokken wedstrijd, hiervoor wordt geen herinnering gestuurd!
iv. Een renner die zich ingeschreven heeft voor een bepaalde EC, kan zijn
deelname tot ten laatste 10 dagen vóór deze wedstrijd annuleren
v. Indien een renner die zich ingeschreven had, zonder geldige reden en zonder
vooraf te verwittigen niet deelneemt aan de EC,
verliest de betrokken renner elk recht tot deelname aan dit soort wedstrijden
voor de rest van het lopende seizoen. Slechte weersomstandigheden zullen
niet als excuus geldig zijn.
vi. Verdere regels voor toewijzing van de Europa Cup-wedstrijden worden door
de werkgroep Topsport gecommuniceerd aan de betrokken renners. Er
kunnen kwalificatiewedstrijden worden bepaald om de uiteindelijke selectie
te maken.

C. Continental Cup
a. Voorwaarden tot deelname:
□ Deelname steeds op aanvraag via NAKC
□ Aanvraag mogelijk vanaf <80 FIS punten
b. Algemene regels:
i. Intentie tot deelname moet tijdig (minstens 20 dagen voor de eerste
wedstrijd) worden doorgegeven aan de werkgroep Topsport zodat
startplaatsen kunnen worden aangevraagd.
ii. Cfr. FIS wedstrijden

D. NC/NJC
a. Voorwaarden tot deelname:
□ <150 FIS punten (behalve BK) (of KBSF punten voor eerstejaars)
□ Eigen NC of NC’s waar speciale overeenkomsten zijn gesloten zijn open voor alle
renners met geldige licentie
b. Algemene regels:
i. Quota voor België = op aanvraag (dwz. Quota wordt 12dagen voor de wedstrijd
aangevraagd voor het aantal ingeschreven renners). Renners die niet 12dagen voor
de wedstrijd zijn ingeschreven zullen niet in aanmerking komen voor de
aangevraagde quota plaatsen, en vermoedlelijk niet kunnen starten.
ii. FIS punten per discipline bepalen de voorrang
iii. Starten kan ifv quota die België krijgt
iv. Junioren selectie krijgt voorrang op A selectie (enkel bij NJC)

E. NJR
a. Voorwaarden tot deelname:
□ <150 FIS punten (of KBSF punten voor eerstejaars)
b. Algemene regels:
i. Quota voor België = 3 plaatsen per geslacht
ii. Nationale juniorenselectie heeft altijd voorrang volgens selectieniveau (ook
bij hogere FIS punten)
iii. FIS punten per discipline bepalen de voorrang voor zowel de juniorenselectie
onderling, als voor de anderen

F. FIS
a. Voorwaarden tot deelname:
□ <150 FIS punten (of KBSF punten)
□ Belgische organisaties vormen hierop een uitzondering en kunnen door
iedereen met geldige licentie deelgenomen worden.
□

organisaties waar speciale overeenkomsten worden gesloten met het
organiserend land vormen hierop een uitzondering. (deze wedstrijden
worden aan het begin van het seizoen gecommuniceerd)
b. Algemene regels:
i. Quota voor België = 6 plaatsen per geslacht
ii. FIS punten per discipline bepalen de voorrang

G. CIT
a. Voorwaarden tot deelname:
□ <200 KBSF punten (of KBSF punten)
□ Belgische organisaties vormen hierop een uitzondering en kunnen door
iedereen met geldige licentie deelgenomen worden.
□

organisaties waar speciale overeenkomsten worden gesloten met het
organiserend land vormen hierop een uitzondering. (deze wedstrijden
worden aan het begin van het seizoen gecommuniceerd)
b. Algemene regels:
i. Quota voor België = 8 plaatsen per geslacht
ii. FIS punten per discipline bepalen de voorrang

H. Entry League
a. Voorwaarden tot deelname:
□ Deelname is aan iedereen met geldige licentie toegestaan
b. Algemene regels:
i. Quota voor België = 8 plaatsen per geslacht
ii. Bij de inschrijving zal er voorrang gegeven worden aan eerstejaars junioren
U18 en vervolgens in functie van de FIS punten.

I.

University
a. Voorwaarden tot deelname:
□ <200 KBSF punten (of KBSF punten)
b. Algemene regels:
i. Basis FIS-quota MAAR max 4 niet-studenten per geslacht inschrijfbaar

J. Algemene reglementen
a. De renners die hun programma ingediend hebben binnen de opgelegde termijnen,
hebben voorrang op laattijdig ingediende programma’s, ook al hebben die betere FIS
punten (behalve op renners van A - E en Junioren selectie).
b. De renners van de A - E en Junioren selectie hebben steeds voorrang (mits het naleven
van de inschrijvingstermijnen), uitgezonderd voor de Citadin, Entry league en NJC
wedstrijden. Junioren die ook in de A of E selectie zitten, behouden hun prioriteit voor
de FIS junior wedstrijden.
c. De renners van het U18 FIS-team kunnen op bepaalde wedstrijd (ENL,CIT of NJR)
voorrang krijgen op andere renners. Deze wedstrijden worden ten laatste 30 dagen
voor de teamcaptainsmeeting gecommuniceerd aan alle FIS renners.
d. Bij discussie of geval van twijfel of indien het reglement niet sluitend is, zal de
werkgroep topsport in laatste instantie beslissen over de definitieve selectie.
e. Indien een wedstrijd verschoven wordt, blijft de inschrijvingslijst voor deze
wedstrijd geldig.
f. Indien een renner niet de hierboven vermelde procedures respecteert, kan hem/haar
een sanctie door de NAKC opgelegd worden.
g. Wanneer er een verantwoordelijke aangeduid werd, is het niet toegelaten aan
renners/ouders en andere coaches om het wedstrijdblad op eender welke manier te
veranderen of af te tekenen als de verantwoordelijke aanwezig is, zonder akkoord
van de verantwoordelijke.
h. Een renner toevoegen aan de inschrijvingslijst tijdens de wedstrijdvergaderingen kan
enkel doorgevoerd worden na overleg met de inschrijvingsverantwoordelijke of de
werkgroep topsport. Bij elke wijziging moeten de regels uit het inschrijvingsreglement
steeds gevolgd worden.

i.

Geen enkele renner mag zich inschrijven (of laten inschrijven) op een wedstrijd zonder
voorafgaand overleg met de inschrijvingsverantwoordelijke of de werkgroep topsport.
Renners die zichzelf inschrijven voor wedstrijden, zonder via het online systeem te
werken of zonder het akkoord van de inschrijvingsverantwoordelijke,
zullen onmiddellijk geschorst worden. Coaches zullen officieel geschorst worden als
vertegenwoordiger van Belgische renners.
j. Een Belgisch renner kan niet deelnemen aan niet Belgische FIS wedstrijden die
samenvallen met door België georganiseerde wedstrijden (FIS). Dit met uitzondering
van de A - E en junioren selectie of na aanvraag bij de werkgroep topsport.
k. Alle vormen van sancties zullen worden bepaald door de geschillencommissie. Ook bij
deze commissie zal er beroep kunnen aangetekend worden.

Het inschrijvingsreglement zal op de website van de KBSF beschikbaar zijn. Een ondertekend
exemplaar (voor akkoord) zal geüpload moeten worden in het online systeem. (voor minderjarigen
moet dit ondertekend worden door de ouders). Er zal geen enkele fis inschrijving gebeuren vooraleer
dit document ondertekend werd met de mededeling “gelezen en goedgekeurd”.

Ondertekende verklaart zich akkoord met het bovenvermelde reglement (2018-2019) en zal dit ook
naleven:

Naam:
telefoon:
e-mail:

Eigenhandig schrijven: “gelezen en goedgekeurd” + naam + datum + handtekening renner (bij
minderjarigen moeten ook de ouders handtekenen)

