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Verantwoordelijke uitgever:
Sneeuwsport Vlaanderen vzw
Boomgaardstraat 22 bus 27
2600 Berchem
Tel.: 03/286.07.85
www.sneeuwsportvlaanderen.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 Sneeuwsport Vlaanderen 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 Sneeuwsport Vlaanderen info@sneeuwsportvlaanderen.be. Er wordt echter geen
verantwoordelijkheid aanvaard. Geen enkele schadeloosstelling zal worden toegekend.
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Sneeuwsport Vlaanderen vzw
Identificatie

opgericht:

als vzw. in 1977

aangesloten bij:

Koninklijke Belgische Skifederatie (KBSF)

onderafdeling:

Provinciale afdeling Antwerpen

Partners:

Vlaamse Overheid – Sport Vlaanderen - B.O.I.C. – FIS

Leden:

clubs verspreid over gans Vlaanderen

2.2

seizoen 2016-2017

Doelstelling

Sneeuwsport Vlaanderen wil de 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.

2.3

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, Vice-voorzitter, Penningmeester en Secretarisgeneraal) aangevuld met de Voorzitters van de verschillende commissies, bestuursleden en expert.
Het secretariaat wordt verzorgd van maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 12.00u en van 12.30u
tot 16.00u (of op afspraak). Permanente of tijdelijke commissies adviseren de Raad van Bestuur. Dit
zijn de Clubcommissie, Technisch Alpijnse Commissie, Snowboardcommissie, Opleidingscommissie,
Medisch-Ethische commissie, Topsportcommissie, Jeugdsportcommissie en Freeski commissie.

2.4

Activiteiten

Als federatie, met de verplichting onze leden te verzekeren, ontwikkelden wij in overleg met de
verzekeringsmaatschappij Arena Verzekeringen een aangepaste verzekering zowel voor recreant als
voor de competitieve skiër of snowboarder.
Op kunstpistes organiseert Sneeuwsport Vlaanderen de ‘Skicup van Vlaanderen’.
Aanvragen voor de organisatie van een wedstrijd op een kunstpiste die nog niet gebruikt werd in het
circuit van de Skicup van Vlaanderen moeten eerst goedgekeurd worden door de Technisch Alpijnse
Commissie (TAC). Hieraan zal steeds een testwedstrijd vooraf gaan.
Eénmaal per jaar bezorgen wij de leden een aangepast Reglement Skicup van Vlaanderen en vinden
zij informatie op onze website. Hierin vindt men zoveel mogelijk informatie over de sport, de vereniging
en de renners.
Leden bekomen kortingen op skipassen wanneer ze hun lidmaatschap kunnen aantonen.
Lidmaatschappen kunnen online gecheckt worden via de ‘WhoIs’ module op de website van
Sneeuwsport Vlaanderen: https://www8.iclub.be/whois.asp?ClubID=178 (het bewijs van lidmaatschap
kan worden gedownload op de smartphone). Ook in sportzaken en op skibanen zijn kortingen mogelijk
(zie onze website).
Begeleiding, inschrijving en financiële tussenkomsten, eventueel in samenwerking met de Koninklijke
Belgische Ski Federatie (KBSF), behoren tevens tot de activiteiten van Sneeuwsport Vlaanderen.
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Samen met haar partners, de Vlaamse overheid, de universiteiten en het BLOSO maakt Sneeuwsport
Vlaanderen het mogelijk dat kandidaat lesgevers en begeleiders hun opleidingscursussen kunnen
volgen.
Voor meer info zie onze website : www.sneeuwsportvlaanderen.be

3

Dopingbeleid

Sneeuwsport Vlaanderen vzw 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 atleten heeft Sneeuwsport
Vlaanderen vzw 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 atleten die onder de verantwoordelijkheid van Sneeuwsport
Vlaanderen vzw vallen, in overeenkomst met het decreet Gezond en Ethisch Sporten dd. 20
december 2013 van kracht vanaf 01 januari 2015.
Voor meer informatie zie: www.sneeuwsportvlaanderen.be

4

Verzekering

Het lidmaatschap, dus ook de hieraan gekoppelde verzekering, is seizoensgebonden en loopt van 1
september tot 31 augustus.
Om deel te nemen aan wedstrijden (in binnen- en buitenland) moeten renners behalve een
competitielicentie (Vlaamse + Belgische licentie) ook in orde zijn met hun lidmaatschap en de daaraan
gekoppelde verzekering ‘Basic Safe Snow’. De verzekering is dan zowel geldig voor de persoonlijke
ongevallen als voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Deze polis kan worden uitgebreid naar een
‘Snow Omnium’.
Voor het plaatsvinden van een wedstrijd stuurt de organiserende club (uiterlijk de voorlaatste werkdag
voor de wedstrijd) de inschrijvingslijst door naar Sneeuwsport Vlaanderen. Deze controleert het
lidmaatschap om 100% zeker te zijn dat alle deelnemers degelijk verzekerd zijn via Sneeuwsport
Vlaanderen.
Sneeuwsport Vlaanderen biedt verschillende verzekeringen voor lerarenaansprakelijkheid. De
leraaraansprakelijkheid geldt enkel in combinatie met een lidmaatschap.
Alle voorwaarden en waarborgen zullen ter informatie vermeld worden op de website van
Sneeuwsport Vlaanderen: www.sneeuwsportvlaanderen.be/cm/word-lid/verzekering Dit zijn geen
contractuele documenten. Enkel de polissen zijn rechtsgeldig.
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Erkende Ski en Snowboard opleidingen

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

6

Bijdragen

Sneeuwsport Vlaanderen licentie (inclusief competitie-verzekering en KBSF –licentie): 20,00 €
10,00 €

Inschrijving Skicup wedstrijd:

Leden van een andere federatie dan Sneeuwsport Vlaanderen betalen éénmalig per jaar een
Sneeuwsport Vlaanderen licentie (exclusief competitie-verzekering) van 10,00 €.

7

Voordelen

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

8

Belgische schoolsport

www.schoolsport.be
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Transfer- en ontslagreglement

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.


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



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



WANNEER EN HOE KAN MEN ZIJN TRANSFER / ONTSLAG VRAGEN?
Enkel en alleen tussen 1 juni en 15 augustus
Per email met leesbevestiging/ontvangstbevesting gericht aan het secretariaat van de club met
in cc (transfers@sneeuwsport.vlaanderen)



KAN HET TRANSFER / ONTSLAG GEWEIGERD WORDEN?
Ja, indien aan bovenvermelde reglementering niet werd voldaan, of indien niet alle financiële
verplichtingen t.a.v. uw de 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.



KAN EEN CLUB EEN TRANSFER -OF ONTSLAGVERGOEDING VRAGEN?
De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming ook, is verboden.



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 wedstrijdinschrijvingen,
betalingen…maar de renner komt tot einde seizoen uit onder en voor Sneeuwsport Vlaanderen (via
SKI-PRO).
Nog niet opnieuw aangesloten (betaald) bij de club die je weigert. Je betaalt je aansluiting bij een
nieuwe club, doch je komt tot het seizoen einde uit onder en voor Sneeuwsport Vlaanderen (via SKIPRO).
Bij feitelijk vertrek uit je club om persoonlijke redenen, blijf je toch verder uitkomen voor je oude club
tot na de volgende transferperiode
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10 Kalender Skicup van Vlaanderen
Deze informatie is beschikbaar via het internet www.sneeuwsportvlaanderen.be.

11 Reglement Skicup van Vlaanderen
11.1 Algemeen principe
Algemeen gezien wordt er tijdens de Skicup van Vlaanderen het FIS reglement gevolgd.
Hieronder kan u enkele belangrijke items vinden specifiek aangepast aan de Skicup van
Vlaanderen. Indien u het ganse reglement wenst te bekijken, surf dan naar www.fis-ski.com.


De Sneeuwsport Vlaanderen patroneert deze competitie en is in die hoedanigheid regelende
partij.



De resultaten van de individuele wedstrijden van de competitie worden gecombineerd tot 3
klassementen.
o

De puntenlijst Vlaamse kunstpistes (PVK)

o

De puntenlijst voor de Skicup van Vlaanderen - per leeftijdscategorie ( PSV =
regelmatigheidscriterium)

o

De puntenlijst voor de Skicup van Vlaanderen – overall (dames en heren apart)



De in aanmerking te nemen wedstrijden voor deze klassementen moeten voldoen aan bepaalde
criteria (zie Voorwaarden voor de inrichtende clubs).



Enkel reglementair aangesloten en volledig aanvaarde competitieve clubs kunnen hun
kandidatuur indienen bij Sneeuwsport Vlaanderen voor de organisatie van een wedstrijd.



Per skiclub kunnen maximum 2 Skicup-wedstrijden per skiseizoen georganiseerd worden (1 in
de heenronde en 1 in de terugronde).



Elk organisatiecomité moet samengesteld zijn uit ervaren en gediplomeerde medewerkers
(conform de door de TAC ingerichte opleidingen).



Nieuwe kandidaat-organisatoren moeten eerst een testwedstrijd inrichten, die correct moet
verlopen. Pas daarna kan de TAC de club als organisator aanvaarden.



Leden van Sneeuwsport Vlaanderen aangesloten via een recreative club zijn uitgesloten van
deelname (uitzondering: zie Transfer- en ontslagreglement pagina 6).



Na afloop van het seizoen worden volgende winnaars aangeduid:



o

per club: De club met het hoogste totaal aan gescoorde punten wint de ‘Skicup Trofee’.

o

individueel: Per leeftijdscategorie (zie 11.5 Leeftijdscategoriën) wint de renner die het
meeste punten heeft verzameld de ‘Skicup’ van dat jaar (zie 11.6 Puntentelling
regelmatigheidscriterium).

o

overall: De dame en heer die de meeste punten verzameld heeft gedurende het ganse
seizoen wint de overall trofee (zie 11.7 Puntentelling overall klassement).

Wijzigingen aan deze reglementen die de uitslagen, resultaten of de klassementen beïnvloeden
kunnen NOOIT tijdens de lopende competitie worden ingevoerd. De sperperiode gaat in vanaf
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de trainingsavond die de eerste openingswedstrijd vooraf gaat tot de afsluiting van de
klassementen.

11.2 Voorwaarden om deel te nemen aan Skicup wedstrijden


Via een competitie club aangesloten zijn bij Sneeuwsport Vlaanderen vzw, ongeacht de
nationaliteit of de woon- of verblijfplaats van de renner, ongeacht of deze renner elders (andere
club, andere liga, buitenlandse federatie) nog een licentie heeft.



Een organiserende club kan als stimulans nog jongeren van de eigen club laten starten op de
zelf georganiseerde wedstrijd. Dit als éénmalige, occasionele deelname zonder licentieplicht.



Deelnemers aan de Skicup van Vlaanderen betalen € 10 startgeld aan de organiserende club,
hiervan gaat € 7 naar de organiserende club en € 3 naar Sneeuwsport Vlaanderen.
Aanrekening van het Sneeuwsport Vlaanderen -aandeel gebeurt aan de organiserende club, op
basis van de aan de Sneeuwsport Vlaanderen overgemaakte uitslag.



Renners die op basis van een licentie van een andere liga van de Koninklijke Belgische
Skifederatie of een licentie van buitenlandse federaties deelnemen, worden toegelaten onder
voorwaarde:
o
o
o

Dat zij correct verzekerd zijn via hun eigen liga
Dat zij het normale startgeld betalen
Dat zij een competitielicentie betalen aan de dienstdoende technisch afgevaardige (TD)



Zich onderwerpen aan alle beslissingen van de wedstrijdjury.



Indien een renner niet voldoet aan een of meerdere criteria op datum van de wedstrijd, worden
hem voor deze wedstrijd geen punten toegekend. Die correctie wordt uitgevoerd op beslissing
van de wedstrijdjury of van de TAC, en uitgevoerd in de eerstvolgende puntenlijst. De TAC kan
echter op individuele basis (maar ook voor groepen renners) een aantal uitzonderlijke
omstandigheden aanvaarden, en beslissen de renner voor deze wedstrijd toch punten toe te
kennen (bijvoorbeeld wegens administratieve achterstanden bij het secretariaat of bij de
verzekeraar)



Verplichte Persoonlijke Veiligheidsvoorzieningen conform FIS
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11.3 Voorwaarden voor de inrichtende clubs


Aangesloten zijn bij Sneeuwsport Vlaanderen



Alle bij Sneeuwsport Vlaanderen aangesloten skiclubs moeten minstens drie weken voor de
wedstrijd schriftelijk (via email) uitgenodigd worden tot deelname.



De club aanvaardt tijdens de wedstrijd aan de start en de aankomst reclame te plaatsen voor de
sponsors van Sneeuwsport Vlaanderen. Andere aangekondigde publiciteitsacties van
Sneeuwsport Vlaanderen dienen ook te worden toegelaten en ondersteund.



Bij overtreding van een van voorgaande voorwaarden kan de wedstrijduitslag voor de
puntentelling van de Skicup van Vlaanderen geannuleerd worden.



De club aanvaardt in de wedstrijdjury een TD die is aangeduid door de TAC.



De TAC kan bijkomende voorwaarden opleggen inzake samenstelling van het
organisatiecomité.

11.4 Specifieke voorwaarden voor de wedstrijd


REGLEMENTEN:
Het reglement Skicup van Vlaanderen is van toepassing. Biedt dit geen oplossing, dan worden
het KBSF en het FIS reglement gevolgd.



PLAATS:
De wedstrijd wordt bij voorkeur ingericht in Vlaanderen of België.



SOORT:
Er wordt slechts één soort wedstrijd aanvaard: Alpijns, slalom met 2 verschillende lopen.



UUR EN TIJDSTIP:
De wedstrijd wordt ingericht tijdens normale vrije dagen (weekend of vakantieperiodes). Per
datum en per normaal weekend wordt geadviseerd slechts één wedstrijd in te richtendan
moeten deze op een gelijkaardige ondergrond plaatsvinden (bv. 2 sneeuwwedstrijden). De
nieuwe kalender wordt aan het einde van een voorafgaand seizoen vastgelegd in de
clubcommissie.
Wedstrijden voor de categorie U10 en U12 dienen beëindigd te zijn voor 20.00u
Uurrooster wordt opgesteld door TAC in functie van startuur van de wedstrijd.
o

(0:00) slalom zetten, van jury minstens TD aanwezig voor inspectie

o

(0:30) Captainsmeeting, afhalen nummers

o

(0:45) aanvang inskiën en verkenning

o

(1:40) Ontruimen parcours, volledige organisatie op plaats (o.a. poortrechters)

o

(1:45) Start wedstrijd

o

Na laatste deelnemer 1 loop, onmiddellijk slalom zetten 2

o

Verkenning (0:25 - 0:55) na 1

e

ste

loop
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e

o

Start 2 loop: max. 60 minuten na laatste deelnemer 1 loop

o

Prijsuitreiking: max. 30 minuten na laatste deelnemer 2 loop

e

Het startuur ligt vast vanaf de datum van versturing der uitnodigingen aan de clubs.
Het inskiën zal niet aanvangen voor 9.00u. Wijzigingen na vermelde datum kunnen slechts in
buitengewone omstandigheden worden toegestaan door de TAC.


VERLOOP
Vanaf het seizoen 2015-2016 zullen de categorieën U10 en U12 hun wedstrijd skiën in stubbies
(korte palen). Indien er geen stubbies beschikbaar zijn, kan er voor U10 en U12 geen wedstrijd
georganiseerd worden.
Het parcours van de stubbie-slalom mag op exact dezelfde plaats staan als de slalom met grote
palen (i.e. in dezelfde gaten) maar mag ook een aparte slalom zijn. Indien dit om praktische
redenen niet mogelijk is, kan de slalom parallel gezet worden aan de slalom met grote palen.
De verkenning van U10, U12 en de oudere categorieën verloopt gelijktijdig. Indien het parcours
van de stubbies op hetzelfde parcours als de grote palen wordt geskied dan moet de
verkenning gebeuren in het traject met de lange palen.
De startnummers worden ad random toegekend binnen de leeftijdscategorieën U10 en U12.
U10 starten eerst. In de tweede manche starten U10 en U12 renners in omgekeerde volgorde ,
ook de gedisqualificeerden (op nummer dus en niet op resultaat eerste manche).
De organisator is veplicht minstens 1 voorskiër te voorzien (met gepaste uitrusting volgens het
reglement).
Per wedstrijd worden er 4 algemene klassementen opgemaakt, telkens gesorteerd op tijd: 1)
U10 + U12 meisjes, 2) U10 + U12 jongens, 3) U14 t.e.m. Masters dames, 4) U14 t.e.m. Masters
heren. De categorieën U10 en U12 worden dus niet opgenomen in de overall uitslag van de
wedstrijd.
De categorieën U10 en U12 doen wel mee aan het regelmatigheidscriterium voor de Skicup van
Vlaanderen maar er worden geen punten toegekend voor de PVK-lijst.
Wanneer de laatste-jaars U12 overgaan naar U14 het volgende seizoen, starten zij in het
nieuwe seizoen als U14 allemaal met 999,99 punten in de PVK-lijst. Voor het seizoen 20152016 geldt een overgangsjaar. De laatste-jaars U12 nemen hun punten mee naar seizoen
2015-2016.



WEDSTRIJD OFFICIALS
De wedstrijdjury bestaat uit volgende functies: wedstrijdleider (organiserende club), TD en
referee (vertegenwoordiger bezoekende clubs).
Het aantal poortrechters (inclusief de hoofdpoortrechter) per slalom hangt af van de lengte van
de piste en de moeilijkheidsgraad van de poort-combinaties en zal ter plaatste worden
vastgelegd.



TRACEURS
Clubs dienen per heen- en terugronde hun kandidaat traceurs in te dienen via
tac@sneeuwsport.vlaanderen. Deadlines hiervoor worden door de federatie meegedeeld via
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mail aan de clubs. De kandidaten dienen in het bezit te zijn van een attest “Workshop
slalomzetten” uitgereikt door Sneeuwsport Vlaanderen.
De officiële traceurs worden door de TAC gekozen en ten laatste 3 dagen
desbetreffende wedstrijd gecommuniceerd aan de clubs.

voor de

De traceurs dienen de slalomspecificaties voor indoor/kunstpistes te volgen, zoals toegelicht in
de documentatie van de “Workshop slalomzetten” uitgereikt door Sneeuwsport Vlaanderen
Indien een traceur te laat is (15 min) of op het laatste moment niet aanwezig kan zijn, dan kan
ter plekke een nieuwe traceur worden aangeduid door de TD en de organisator (bij ontstentenis
en in uiterste noodzaak kan dit een traceur van eigen club zijn).


DEELNAME:
De deelname aan de wedstrijden is beperkt tot renners aangesloten bij de Sneeuwsport
Vlaanderen, KBSF of een buitenlandse federatie.
Enkel leden Sneeuwsport Vlaanderen komen in aanmerking voor de berekening van het
regelmatigheidcriterium (PSV).



MATERIAAL:
Vanaf de categorie U21 (inclusief U18) wordt er met ingang van 01/09/2016 verplicht gestart
met een slalomski met minimum lengte 150 cm ongeacht het geslacht.
De toegelaten diktes van de slalompalen zijn: 25 – 28.9 mm. Deze verplichting gaat in vanaf de
e
1 wedstrijd voor de terugronde van het seizoen 2016-2017.
Om de veiligheid van de kinderen te garanderen worden met ingang van 01/09/2016 enkel
stubbies uit zacht materiaal toegestaan.



VEILIGHEID:
De inrichtende club staat in voor de naleving van de door Sneeuwsport Vlaanderen opgelegde
veiligheidseisen.
Naast de normale veiligheidseisen zoals voorzien in de internationale en nationale
reglementeringen, kan Sneeuwsport Vlaanderen bepaalde extra veiligheidsvoorzieningen
opleggen ter bescherming van de renners. De TAC bepaalt voor aanvang van elk nieuw
seizoen, welke nieuwe maatregelen worden opgelegd. Teneinde de clubs toe te laten zich in
regel te stellen, bepaalt de TAC de datum vanaf wanneer een bepaalde veiligheidseis wordt
ingevoerd.
Eventueel mag de inrichtende club of piste-uitbater nog bijkomende veiligheidsvoorzieningen
opleggen aan de deelnemers, en hiervoor materiaal tegen een redelijke vergoeding
beschikbaar stellen.
Deze maatregelen en de prijs van het materiaal moeten in zowel in het wedstrijddossier (voor
de TAC) als op de wedstrijduitnodiging worden vermeld (ook al zijn die al jaren van kracht).
Dit materiaal mag worden verkocht maar moet ook tegen een borg voor de duur van de
wedstrijd worden ter beschikking gesteld.
Renners die zich niet onderwerpen aan verplichte veiligheidseisen, moeten door de
wedstrijdjury van deelname aan deze wedstrijd worden uitgesloten.
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11.5 Leeftijdscategorieën

Competitie seizoen

16/17

Categorie

17/18

18/19

20/21

Toegelaten geboortejaren

U10

2007 en later

2008 en later

2009 en later

2010 en later

U12

2005 - 2006

2006 - 2007

2007 - 2008

2008 – 2009

U14

2003 - 2004

2004 - 2005

2005 - 2006

2006 – 2007

U16

2001 - 2002

2002 - 2003

2003 - 2004

2004 – 2005

U21 (incl. U18)

1996 - 2000

1997 - 2001

1998 - 2002

1999 – 2003

Senioren

1987 - 1995

1988 - 1996

1989 - 1997

1990 – 1998

Masters

1986 en vroeger

1987 en vroeger

1988 en vroeger

1989 en vroeger
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11.6 Puntentelling regelmatigheidscriterium




Per wedstrijd en per leeftijdscategorie worden de hiernavolgende punten toegekend aan de
eerste negen.

1 ste plaats:

16 punten

4 de plaats:

7 punten

7 de plaats:

4 punten

2 de plaats:

12 punten

5 de plaats:

6 punten

8 ste plaats:

3 punten

3 de plaats:

9 punten

6 de plaats:

5 punten

9 de plaats:

2 punten

Bij gelijke eindtijd van twee renners (samentelling van beste twee lopen) op een skicupwedstrijd geldt volgende regel:
o

Beide renners bekomen dezelfde punten voor de skicuprangschikking (PSV).
Het eerstvolgende puntental wordt vervolgens niet toegekend.

o

Voor de individuele rangschikking wordt het FIS-reglement gevolgd (hoogste
startnummer eerst).



Alle andere renners die op regelmatige wijze deelnamen (die de start namen en niet als sanctie
werden uitgesloten) bekomen 1 punt.



Bij eventuele ex-aequo's wordt het het aantal beste plaatsen als bepalend beschouwd.
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11.7 Puntentelling overall klassement






Per wedstrijd en per geslacht worden de hiernavolgende punten toegekend aan de eerste
twintig renners in de uitslag.

1 ste plaats:

50 punten

8 ste plaats:

19 punten 15 de plaats:

6 punten

2 de plaats:

45 punten

9 de plaats:

16 punten 16 de plaats:

5 punten

3 de plaats:

40 punten

10 de plaats:

14 punten 17 de plaats:

4 punten

4 de plaats:

35 punten

11 de plaats:

12 punten 18 de plaats:

3 punten

5 de plaats:

30 punten

12 de plaats:

10 punten 19 de plaats:

2 punten

6 de plaats:

26 punten

13 de plaats:

8 punten 20 ste plaats:

1 punten

7 de plaats:

22 punten

14 de plaats:

7 punten

Er wordt een overall klassement opgemaakt voor:
o

U10 + U12 meisjes

o

U10 + U12 jongens

o

U14 – masters dames

o

U14 – masters heren

Bij gelijke eindtijd van twee renners (samentelling van beste twee lopen) op een skicupwedstrijd geldt volgende regel:
o

Beide renners bekomen dezelfde punten voor het overall klassement.
Het eerstvolgende puntental wordt vervolgens niet toegekend.



Er worden enkel punten toegekend tot en met plaats 20.



Bij eventuele ex-aequo's wordt het het aantal beste plaatsen als bepalend beschouwd.
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11.8 Puntenlijst Vlaamse Kunstpistes
De PUNTENLIJST VLAAMSE KUNSTPISTES (PVK) is een rangschikking op basis van de
wedstrijden van de Skicup van Vlaanderen. Per wedstrijd wordt een puntenrangschikking gemaakt
volgens de berekeningsmethode van de Belgische punten (zie FIS reglement).
o

Om in de PVK lijst te worden opgenomen: zie Voorwaarden om deel te nemen aan
Skicup wedstrijden pagina 8.

o

Indien de renner 1 ronde geen wedstrijdresultaat heeft, krijgt hij bij de volgende
berekening van de PVK een toeslag van 40 punten op beginpunten in de puntenlijst

o

Indien de renner in 1 ronde maar 1 wedstrijdresultaat behaalt, krijgt hij bij de volgende
berekening van de PVK een toeslag van 30 punten op dat wedstrijdresultaat of het
gemiddelde puntenresultaat van deze ene wedstrijd en de PVK punten bij de start van
deze ronde.

o

Nieuwe deelnemers moeten minstens 1 resultaat behalen. Indien deelname zonder
resultaat wordt men onderaan vermeld zonderpunten

o

De PVK is het gemiddelde van twee uitslagen. Een nulstelling gebeurt na zowel de heenals de terugronde (einde van het seizoen).

o

Renners worden uit de puntenlijst verwijderd wanneer ze 1 seizoen geen licentie betalen

o

Deelname aan deze competitie wordt aanzien als minimumsolidariteit aan Sneeuwposrt
Vlaanderen.

SAMENGEVAT:
De PVK wordt berekend over de 2 beste resultaten op 2 verschillende pistes.
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11.9 Bekendmaking der uitslagen


Na afloop van de wedstrijd of ten laatste 1 week daarna, bezorgt de inrichtende club een
volledige en neutrale uitslag aan: de voor de wedstrijd aangeduide TD en Sneeuwsport
Vlaanderen via email resultaten@sneeuwsport.vlaanderen (deze zal de uitslag homologeren en
na homologatie doorsturen aan de verschillende clubs voor publicatie.)



De voorlopige rangschikking in de Skicup van Vlaanderen wordt na elke heen- en terugronde
opgesteld en door het secretariaat verspreid aan de clubsecretariaten. De eindrangschikking
wordt kenbaar gemaakt na de laatste wedstrijd van het skiseizoen. De viering der laureaten
vindt plaats op een door de Raad van Bestuur te bepalen datum.
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