Wedstrijdreglement
NK & BK Freestyle 2019
Snowboard en Freestyle Ski
Date: 14/04 – 19/04
Location: Laax, Swiss
Algemene reglementen:
• Big Air
• Slopestyle
• Half Pipe
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1 Algemene info
1.1 Oriëntering van de wedstrijden
Ook dit jaar slaan Sneeuwsport Vlaanderen en de Nederlandse Ski Vereniging de handen in elkaar en
organiseren ze gezamenlijk het Nederlands & Belgisch Kampioenschap. Wat betekent dit? Meer
riders, dus een gezelligere sfeer, andere tricks om je met te meten en een gezonde competitie tussen
Belgen en Nederlanders!

Event: Snowfest
Wedstrijden: NK & BK Freestyle 2019
Van iedere wedstrijd wordt een NK en BK uitslag opgemaakt. Ook de subpodia (junioren / jeugd / …)
komen telkens aan bod. Voor snowboard wordt er in de slopestyle en big air ook een FIS podia
uitgereikt.

1.2 Inschrijvingsvoorwaarden
Iedere rider die wil deelnemen aan een wedstrijd/evenement van Sneeuwsport Vlaanderen,
waaronder ook het Belgisch Kampioenschap Snowboarden en Freestyle Skiën:
•

Dient zich te gedragen conform de regels van Sneeuwsport Vlaanderen

•

Dient de wedstrijdreglementen ten alle tijden na te leven

•

Moet lid zijn van Sneeuwsport Vlaanderen of een andere erkende wintersportfederatie zoals
bijvoorbeeld de Nederlandse Ski Vereniging

•

Moet in het bezit zijn van een competitielicentie

•

Is er zich van bewust dat freestyle skiën en snowboarden risicosporten zijn, met mogelijk
ernstige blessures en zelfs de dood tot gevolg

•

Inschrijving is pas definitief na goedkeuring van de freestyle commissie

Er wordt van de riders verwacht dat zij verantwoordelijk zijn voor hun psychische en fysische
gezondheid, zodat zij optimaal aan de start verschijnen.
De snowboard- en freeskisport veronderstelt een sportief gedrag van de deelnemers ten opzichte
van elkaar, de jury en de wedstrijdorganisatie. De wedstrijdorganisatie behoudt het recht onsportief
gedrag te bestraffen met diskwalificatie. Herhaaldelijk onsportief gedrag kan bestraft worden met
langdurig deelnameverbod aan alle door Sneeuwsport Vlaanderen / KBSF georganiseerde
wedstrijden.
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Het is de eigen verantwoordelijkheid van de riders om tijdig aanwezig te zijn op de ridersmeetings
(TC meetings), aan de start en op de prijsuitreiking.

1.3 Inschrijven en aanmelden
Riders kunnen zich enkel op voorhand inschrijven voor deelname aan het Belgisch Kampioenschap
(BK) via www.snowid.be. De inschrijvingen voor alle disciplines worden definitief afgesloten op
zondag 7 april om 12u.
Alle riders dienen zich persoonlijk aan te melden aan de inschrijvingsstand van Sneeuwsport
Vlaanderen in Laax, op zondag 14 april tussen 18u en 20u, voor het afhalen van het rugnummer.
Iedere avond om 19u vindt de ridersmeeting (TC meeting) plaats in LOCATIE?.

1.4 Het inschrijvingsgeld
•

€80 voor alle disciplines (exclusief skipas)

•

€25 per enkele discipline (exclusief skipas)

Inschrijvingsgelden worden in geval van afgelasting van één of meerdere disciplines NIET
terugbetaald. Deze gelden dienen om reeds gemaakte kosten te vergoeden.

1.5 Deelname aan de FIS Belgian and Dutch Open Championships
Deelname kan enkel als snowboarder. Om deel te nemen moet je geboren zijn in 2005 of vroeger en
in het bezig zijn van een FIS-licentie. Ben je al actief in het FIS-circuit, of heb je plannen voor dit
seizoen? Een licentie aanvragen kan je enkel via Sneeuwsport Vlaanderen! Neem contact op met
stijn@sneeuwsport.vlaanderen
Opmerkingen:
•

deelname aan de FIS competitie is NIET noodzakelijk om deel te nemen aan het BK

•

enkel slopestyle en big air zijn FIS competities

•

Inschrijving voor de FIS competities verloopt via de federatie

1.6 Quota
Buitenlanders kunnen deelnemen aan het NK & BK Freestyle 2019, maar om het Belgisch /
Nederlands karakter van de wedstrijd niet te verliezen, geldt een maximum van 5 buitenlandse riders
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per categorie! Riders die eerst zijn ingeschreven krijgen voorrang. Heeft de competitie echter al het
maximum aantal inschrijvingen bereikt, dan zullen buitenlandse riders geweerd worden.

1.7 Communicatie
Communicatie tussen de wedstrijdriders en de wedstrijdorganisatie gebeurt op basis van:
•

De ridersmeetings die plaats vinden de dag voor de competitie om 19u in LOCATIE?

•

SMS service / Whatsapp naar het GSM nummer dat werd opgegeven bij de online
inschrijvingen

1.8 Disciplines
De volgende disciplines behoren tot het vaste programma van het NK & BK Freestyle 2019:
•

Slopestyle (FIS)

•

Big Air (FIS)

•

Half pipe

•

Fun cross

1.9 Categoriën
De officiële categorieën waarvoor riders zich voor het Belgisch kampioenschap kunnen inschrijven
zijn:
•

Jeugd Heren Snowboard

•

Junioren Heren Snowboard

•

Senioren Heren Snowboard

•

Dames Snowboard

•

Jeugd Heren Freestyle Ski

•

Junioren Heren Freestyle Ski

•

Senioren Heren Freestyle Ski

•

Dames Freestyle Ski

Opmerking: deze categoriën kunnen enkel bestaan, indien er zich minimaal 5 riders voor een zelfde
categorie inschrijven. Indien er slechts 4 of minder riders zich voor een categorie hebben
ingeschreven, sluiten deze riders aan bij de eerst volgende, oudere categorie.
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Een week voor de start van het Belgisch kampioenschap beslist Sneeuwsport Vlaanderen, op basis
van het aantal inschrijvingen via de website, of er bijkomende categorieën worden ingericht (vb.
Junioren Dames Snowboard, …). De leeftijdscategorieën werden aangepast aan de internationaal
geldende richtlijnen:
•

Senioren:

geboren in 2000 of vroeger

•

Junioren:

geboren in 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

•

Jeugd:

geboren in 2006 of later

Voor het toewijzen van de correcte leeftijdscategoriën volgt Sneeuwsport Vlaanderen de
reglementering van de FIS:
•

Een competitiejaar loopt van 1 juli t.e.m. 31 juni. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31
december.

•

De categorie wordt bepaald o.b.v. het geboortejaar bij de start van het competitiejaar. Het
geboortejaar wordt gerekend tot het einde van het kalenderjaar.

1.10 Foto’s, video en beeldmateriaal
Riders die deelnemen aan NK & BK Freestyle 2019 geven stilzwijgend de toestemming aan
Sneeuwsport Vlaanderen, de Nederlandse ski Vereniging en hun partners om voor, tijdens en na het
event beeldmateriaal te gebruiken ter promotie van het event en de sport, voor artikels, newsletters
en andere publicitaire doeleinden.

1.11 Uitrusting van de deelnemers
1.11.1 Snowboard
Een snowboard is een deel van de uitrusting die de rider toelaat zich al glijdend te kunnen
verplaatsen op de sneeuw. De bindingen moeten op een diagonale manier gefixeerd zijn ten opzichte
van de lengte as van het snowboard. Boards met een lengte tot 135cm moeten een breedte hebben
van >14cm. Boards groter dan 135cm moeten >16cm breed zijn.
1.11.2 Freeski
Geen opmerkingen.
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1.11.3 Veiligheidsuitrusting
Riders moeten beseffen dat de snowboard en freeski risicosporten zijn, wat een kans op kwetsuren,
dysfunctie en dood kan inhouden. Het is de verantwoordelijkheid van de rider om een aangepaste
uitrusting te vinden voor elke wedstrijd en discipline. Het dragen van crash pants en rugbescherming
wordt ten sterkste aanbevolen. Het dragen van een helm is verplicht voor alle disciplines en voor
riders uit alle leeftijdscategorieën. Eventuele ongevallen die voortvloeien uit het niet in acht nemen
van deze regel, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de wedstrijdorganisatie.
1.11.4 Startnummers
De vorm en de grootte van de rugnummers mogen door de rider niet gewijzigd worden. Het
rugnummer moet op correcte en duidelijk zichtbare wijze gedragen worden, ten allen tijde binnen de
grenzen van het competitiegebeuren, dus ook tijdens de opwarming en training en tijdens de
prijsuitreiking. De rugnummers moeten na de competitie onmiddellijk terugbezorgd worden aan de
wedstrijdorganisatie. De rider mag géén logo’s, stickers of ander promomateriaal aanbrengen op het
wedstrijdshirt.
1.11.5 Verboden uitrusting
Uitrusting

die

wordt

gedragen

of

gebruikt

met

het

oog

op

evenwichtswijziging,

gewichtsvermeerdering of andere fysische eigenschappen, het opdrijven van de snelheid etc., is strikt
verboden.
1.11.6 Doping
Het gebruik van doping ( zie IOC-lijst) is strikt verboden. Tests kunnen bij iedereen en op elk moment
afgenomen worden.
1.11.7 Medische gezondheid
De riders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun eigen medische toestand.
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2 Competitiezone

2.1 Start en voorbereidingszone
2.1.1

Startruimte

De enige mensen die in de startruimte aanwezig mogen zijn, zijn de starter en de jury. Om de
continuïteit van de wedstrijd te garanderen kan de jury ervoor kiezen meerdere deelnemers toe te
laten in de startruimte. Voor onbevoegden is de startruimte verboden terrein.
2.1.2

Jury ruimte

In de afgebakende jury ruimte zijn riders, pers en toeschouwers niet toegelaten. Een medewerker
van de wedstrijdorganisatie zal hier controle op uitoefenen.
2.1.3

Kiné ruimte

De kiné ruimte – indien deze beschikbaar is - en de kiné behandelingen zijn enkel bestemd voor
ingeschreven deelnemers. De event-organisator voorziet indien mogelijk een behandelingsruimte in
het snowpark voor behandelingen voor en tijdens de competitie. Na de wedstrijden kunnen
geblesseerde deelnemers terecht in de behandelingsruimte in het dorp. De behandelingen zijn gratis.
De wedstrijdorganisatie heeft het recht om riders de toegang tot de kiné te weigeren in geval van
slecht of onsportief gedrag.
2.1.4

Pers

De geregistreerde personen van de pers krijgen bij aanvang van de competitie een accreditatie
waarmee zij toegang krijgen tot bepaalde plaatsen op de wedstrijdsite. Deze voorbehouden plaatsen
worden op voorhand door de wedstrijdorganisatie bepaald en gecommuniceerd.
Persafgevaardigden die de toestemming willen krijgen te filmen/foto’s te nemen van het event/de
wedstrijd dienen hiervoor een aanvraag te richten aan de organisatie:
•

Sneeuwsport Vlaanderen

christophe@sneeuwsport.vlaanderen

2.2 Aankomstzone
De aankomstzone is een duidelijk begrensd gebied dat instaat voor de veiligheid van de deelnemers.
De aankomstzone laat de deelnemers toe om hun run op een veilige en gemakkelijke manier te
vervolmaken. De aankomstlijn moet duidelijk zichtbaar zijn. Toeschouwers zijn niet toegelaten in de
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aankomstzone. Enkel bevoegd personeel mag deze zone betreden. Een verantwoordelijke van de
federatie controleert de toegang en heeft het recht om personen zonder accreditatie te weigeren.

3 Voorbereiding en verloop van een run

3.1 Start en uitgestelde start
3.1.1

Uitgestelde start

Als om één of andere reden de start niet kan doorgaan, ligt de verantwoordelijkheid bij de jury en
het organiserend comité om te beslissen of het tijdstip van de start al dan niet verlaat wordt.
3.1.2

Valse start

De deelnemers moeten onmiddellijk stoppen wanneer een valse start wordt aangegeven.

3.2 Re-runs
3.2.1

Redenen

Obstructies, los van het parcours, die in de wedstrijdzone aanwezig zijn en de deelnemers verstoren.
3.2.2

Verdere acties

De deelnemer moet onmiddellijk de run staken bij het vernemen van de re-run, de hand opsteken
om aan te tonen dat hij begrijpt dat het om een re-run gaat en zich onmiddellijk naar de
wedstrijdleiding begeven om zich te informeren over het verdere verloop.
Enkel de jury en de wedstrijdleiding zijn bevoegd om de beslissing te nemen een re-run in te richten.
Vb. er kruist iemand de inrun van de big air en hindert hierbij de rider:
•

de rider ontwijkt deze persoon en voert zijn sprong uit: geen re-run

•

de rider stopt en steekt zijn hand op om een re-run te vragen

De re-run is de officiële run. De resultaten van deze runs zijn dan ook de officiële resultaten.

3.3 Diskwalificatie
Een deelnemer wordt gediskwalificeerd in volgende gevallen:
•
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•

Onsportief gedrag

•

Saboteren van de wedstrijd/evenement

•

Niet correct starten

•

Het borstnummer niet correct dragen cfr. 1.11.4

•

Fouten tegen de uitrusting cfr. 1.11.5 en doping cfr. 1.11.6

•

Het aanvaarden van hulp van buitenaf tijdens een run

•

Zich niet houden aan het vooropgestelde parcours

•

Zich niet houden aan specifieke afspraken welke werden gecommuniceerd via de riders
meeting

De jury behoudt ten alle tijden het recht om riders die ongeoorloofde risico’s nemen en daarbij
zichzelf en/of anderen in gevaar brengen, uit competitie te halen.
Alle aandachtspunten beschreven onder de paragraaf 1, paragraaf 2 en paragraaf 3 gelden ook voor
de hierna volgende punten.

4 De verschillende disciplines in detail

4.1 Big Air
4.1.1
•

Algemene juryrichtlijnen
Zowel de freeski, als snowboard heeft zijn afzonderlijke judges. Ieder jurylid is erkend door
de federatie en handelt naar eer en geweten.

•

•

De beoordeling begint wanneer de deelnemer start. De jury stopt met oordelen wanneer:
o

beide voeten van het board/ski zijn

o

de rider de aankomstzone heeft bereikt

o

de run voor meer dan 30sec wordt gestaakt

Tijdens de kwalificaties wordt er gestart volgens willekeurige volgorde, tenzij anders wordt
medegedeeld door de wedstrijdorganisatie tijdens de ridersmeetings. In het geval van een
finale start de rider met het minst aantal punten als eerste.

•

Een rider mag één valse start maken. In dat geval kan de jury en de wedstrijdleiding beslissen
om reeds een andere rider te laten starten. Dit om een goede continuïteit te behouden. De
valse start moet een gegronde reden hebben.
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•

Klachten betreffende de wedstrijd en de resultaten moeten gemeld worden aan de head
judge, en dit binnen de 15min na de feiten. Riders die deelnemen aan de wedstrijd en klacht
willen neerleggen tijdens de wedstrijd, doen dit via de startrechter. Hij staat in contact met
de head judge. Zo wordt het normaal verloop van de wedstrijd het minst gehinderd in
afwachting van de beslissing van de jury.

4.1.2

Format en criteria

Het wedstrijdformat en de jurycriteria worden meegedeeld tijdens de ridersmeeting (TC meeting)
aan de vooravond van de competitie.
4.1.3

Aantal finalisten

Het aantal finalisten is afhankelijk van het aantal deelnemers. De aantallen per discipline en per
categorie worden kenbaar gemaakt door de wedstrijdorganisatie tijdens de riders meetings. Indien
er buitenlandse deelnemers zich plaatsen voor de finale kan het aantal finalisten worden uitgebreid.
De wedstrijdorganisatie behoudt het recht het aantal deelnemers aan de finale te verhogen indien zij
dit nodig acht. Mogelijks kan de organisatie ook beslissen om rechtstreekse finals te organiseren
wanneer er o.w.v. weerscondities, logistieke redenen of tijdsgebrek geen ruimte is om kwalificaties
en finals in te richten.

4.2 Slopestyle en Half Pipe
4.2.1

Algemene juryrichtlijnen

Cfr. 4.1.1
Omswitchen tussen twee modules betekent een lagere score.
Temporiseren tussen twee modules betekent een lagere score.
In de slopestyle worden de modules niet even zwaar gequoteerd. De jury bespreekt dit de avond
voordien op de ridersmeeting.
4.2.2

Format en criteria

Het wedstrijdformat en de jurycriteria worden meegedeeld tijdens de ridersmeeting aan de
vooravond van de competitie.
4.2.3

Aantal finalisten

Zie 4.1.3
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5 Belgische titels

Per discipline worden titels uitgereikt van Belgisch Kampioen(e).

Riders die niet doorstoten naar de finale worden gerangschikt op basis van hun score tijdens de
kwalificaties.
De finalisten worden onderling gerangschikt op basis van de scores tijdens de finales. Een finalist(e)
kan dus nooit lager geklasseerd worden dan de eerste rider van de niet-finalisten.
De score per run wordt bepaald door het gemiddelde van de juryscores en vormt een punt op 100.

5.1 Titels
Per discipline worden volgende medailles uitgereikt ( o.v.v. het aantal deelnemers):
•

Heren Senioren

•

Heren Junioren

•

Heren Jeugd

•

FIS Heren

•

Belgian Open Heren

•

FIS Dames

•

Belgian Open Dames

De FIS Belgian and Dutch Open Championships is een “open categorie” waarbij de top 3 (FIS rider,
ongeacht leeftijd, vanaf 2005) van de FIS-ranking het podium vormt.

OVERALL MEDAILLES??

5.2 Prijzen
Sneeuwsport Vlaanderen voorziet geen prijzengeld noch andere prijzen in natura voor de Belgische
Kampioenen per discipline of Overall winnaars. Indien er alsnog ter plaatse prijzen worden verdeeld
dan is dit op initiatief van één of meerdere sponsors. Zij beslissen uiteraard zelf wie hiervoor in
aanmerking komt.
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6 Het parcours

Het NoName snowpark mag zich 1 van de beste parken van Europa noemen. De shapers hebben een
serieuse dosis kennis van modules en parcours. Bewijzen doen ze dit jaarlijks op bijvoorbeeld de Laax
Open.
In het parcours wordt rekening gehouden met de allerkleinste. Veiligheid primeert dus ook voor deze
jonge shredders worden kleine, veilige jumps voorzien!
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