Vlaams Kampioenschap
Info en reglement

Seizoen 2018-2019

Freestyle Tour
De Freestyle Tour omvat alle wedstrijden en events die Sneeuwsport Vlaanderen organiseert voor
Freestyle Ski en Snowboard.

Vlaams Kampioenschap
Wat is het Vlaams Kampioenschap?
Drie contests, ieder met hun eigen naam, format en setup! De 3 wedstrijden samen, vormen het
officieel Vlaams Kampioenschap Freestyle Ski en Snowboarden indoor. De contests worden
georganiseerd door de freestyle snowboard – en freeski club van de organiserende piste. Iedere
contest delen we medailles uit aan de top 3 per leeftijdscategorie en kunnen we rekenen op prijzen
van sponsors die de freestyle clubs zelf bij elkaar hebben gezocht!
De huldiging van de Vlaamse Kampioenen vindt plaats op de Winterclosing in Snow Valley, Peer.
Format
In samenspraak met de freestyle commissie van Sneeuwsport Vlaanderen en de organiserende
freestyle clubs, wordt 2 dagen voor de wedstrijd (donderdagavond) het format vastgelegd. Het
format is steeds afhankelijk van het aantal deelnemers. Communicatie over het format volgt de
avond voor de wedstrijd.
Hoe win ik het Vlaams Kampioenschap?
Wil je het Vlaams Kampioenschap winnen, dan moet je deelnemen aan ten minste 2 wedstrijden en
de Belgische nationaliteit bezitten.
Na iedere wedstrijd worden er ranking points toegekend aan iedere categorie. De beste 2 ranking
points worden opgeteld per rider en op basis van deze som kennen we de Vlaamse Kampioenen. In
het geval van een ex aequo, bepaalt het 3e ranking point de uiteindelijke ranking.
Prijzen en medailles worden enkel uitgedeeld op de Winterclosing. Kan je niet aanwezig zijn
communiceer je op voorhand een gemachtigd persoon!

Opmerking:
•

Riders die slechts aan 1 wedstrijd deelnemen, komen niet in aanmerking voor het podium
van de Vlaamse Kampioenen. Per uitzondering kan de freestyle commissie hier anders over
beslissen, afhankelijk van het aantal deelnemers in de desbetreffende categorie.

•

Opgelet! Net zoals het Belgisch Kampioenschap is het Vlaams Kampioenschap een “open”
wedstrijd met “gesloten” categorieën. Dit wil zeggen dat er steeds een senioren - junioren jeugd en dames podium zal zijn, maar dat de winnaar van de wedstrijd per definitie geen
Belg hoeft te zijn. Het is dus mogelijk dat een wedstrijd gewonnen wordt door een
buitenlandse rider. De eerste Belg, zal per categorie wel de hoogste ranking points scoren
voor het Vlaams Kampioenschap. Buitenlanders komen niet in aanmerking voor punten voor
het Vlaams Kampioenschap.

We zoeken de beste freestyle ski- en snowboard club!
De freestyle commissie rijkt vanaf dit seizoen een wisselbeker uit aan de beste freeski- en snowboard
club. Na iedere wedstrijd gaan we op zoek naar de beste 3 riders van ieders club, in elke categorie.
De rankingpoints van al die riders worden opgeteld. De club die na 3 wedstrijden de meeste punten
heeft verzameld, mag zich een jaar lang de beste club van Vlaanderen noemen!
Welke leeftijdscategorieën?
Voor officiële wedstrijden (Belgisch kampioenschap en het Vlaams Kampioenschap), hanteren we de
internationale geldende richtlijnen i.v.m. leeftijdscategorieën. Voor het seizoen 2018-2019 geldt:
HEREN
-

Geboren in 2000 of vroeger = SENIOREN

-

Geboren in 2001 tot 2005 = JUNIOREN

-

Geboren in 2006 of later = JEUGD
DAMES
Voorlopig 1 categorie, ongeacht de leeftijd. Indien voldoende dames junioren (geboren in
2001 tot 2005) én senioren (geboren in 2000 of vroeger) kunnen 2 aparte categorieën
ingericht worden. Dit wordt beslist van zodra de online voorinschrijvingen eindigen.

Opmerking:
Voor het toewijzen van de correcte leeftijdscategoriën volgt Sneeuwsport Vlaanderen de
reglementering van de FIS:
Een competitiejaar loopt van 1 juli t.e.m. 30 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.
Voorbeelden voor het competitiejaar: 2018 – 2019:
•

Rider A is geboren op 15/12/2001. Hij neemt deel in de categorie: “Junioren”.

•

Rider B is geboren op 05/01/2006. Hij neemt deel in de categorie: “Jeugd”.

Ref: http://www.fisski.com/mm/Document/documentlibrary/Snowboard/05/56/03/SB_FIS_ICR17Snowboard_English.p
df
Wanneer kan ik deelnemen aan het Vlaams Kampioenschap?
-

Lid zijn van Sneeuwsport Vlaanderen én een competitielicentie bezitten. Meer info: hier .

-

Het dragen van een helm en rugnummer is verplicht!

-

Buitenlandse deelnemers dienen aangesloten te zijn bij hun nationale federatie en een
“competitielicentie voor buitenlanders” bij Sneeuwsport Vlaanderen

Vragen over het reglement kunnen gemaild worden naar de wedstrijdcoördinator:
simon@sneeuwsport.vlaanderen
Op de hoogte blijven over al het Freestyle nieuws? Schrijf je in voor de Freestyle Recap

Wedstrijdcoördinator
Simon Vandepitte

