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De Freestyle Tour (FT) omvat een freestyle ski – en snowboard 
wedstrijdtour van een aantal wedstrijden, over de landsgrenzen 
heen. De FT wordt georganiseerd door Sneeuwsport Vlaanderen 
(SVL) en de Nederlandse Ski Vereniging (NskiV). 

1.1 Hoe kan ik deelnemen aan de FT?

De FT is open voor iedereen! Om te kunnen deelnemen aan de FT 
zijn er een aantal inschrijvingsvoorwaarden waaraan de deelnemer 
moet voldoen. Iedere rider die wilt deelnemen aan de FT: 

• Moet minimaal voldoen aan de categorie Youth 
• Moet lid zijn van Sneeuwsport Vlaanderen, de Nederlandse Ski 

Vereniging of een andere erkende wintersportfederatie;
• Moet in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie bij de NSkiV 

of SVL. Ter bevordering van de wedstrijdsport heeft elk lid de 
mogelijkheid om zijn eerste wedstrijd van het seizoen zonder 
geldige wedstrijdlicentie te rijden. Vanaf een tweede deelname, 
is een wedstrijdlicentie alsnog verplicht.

• Dient een helm en wedstrijdnummer te dragen vanaf de start 
van de officiële training;

• Dient zich te gedragen conform de regels van de beide 
federaties;

• Dient de wedstrijdreglementen ten alle tijden na te leven;
• Is er zich van bewust dat freestyle skiën en snowboarden 

risicosporten zijn, waarbij je een gepaste verzekering voor 
afgesloten moet hebben;

• Inschrijving is pas definitief na goedkeuring van de 
organiserende instanties.

Daarnaast raden wij ten zeerste aan om aangesloten te zijn bij een 
freestyle club. 
Er wordt van de riders verwacht dat zij verantwoordelijk zijn voor 
hun psychische en fysische gezondheid, zodat zij optimaal aan de 
start verschijnen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de riders 
om tijdig aanwezig te zijn aan de start en op de prijsuitreiking.
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1.2 De FT winnen

Iedere deelnemer kan in zijn categorie de FT winnen. De beste 5 
resultaten (zonder rekening te houden met disciplines) worden 
opgeteld en vormen de eindranking. De eindranking wordt 
opgemaakt na afloop van de laatste wedstrijd.

1.3  Dutch cup en Vlaams Kampioenschap

Behalve algemeen winnaar worden van de FT, maakt een 
Nederlander ook kans op een overwinning in de Dutch cup 
(DC) en een Belg in het Vlaams Kampioenschap (VK). Alle 
wedstrijden van de FT tellen mee voor de DC en het VK. 
Iedere wedstrijd kent zijn dagpodia en ranking per categorie. 
Je plek in de ranking bezorgt je punten voor zowel de FT als de 
DC of het VK, afhankelijk van de federatie waarbij je je licentie 
hebt afgesloten*. We schonen geen lijsten op en werken met 
een staffel (zie 2.4.1).

*Indien je zowel NskiV als SVL een licentie hebt afgesloten 
maak je kans op beide podia.
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1.4 Snowfest

Het Snowfest is het jaarlijkse evenement waarbij de 
gecombineerde Belgische en Nederlandse kampioenschappen 
Freestyle skiën en snowboarden gehouden worden. Dit is 
het belangrijkste evenement voor Belgische en Nederlandse 
freestyle skiërs en snowboarders. Het Snowfest wordt ieder 
jaar in een skigebied in de Alpen gehouden.
Er worden wedstrijden gehouden in de disciplines Big Air, 
Slopestyle, en Half-Pipe. Van iedere wedstrijd wordt een NK en 
BK uitslag opgemaakt. Nationale titels voor de subcategorieën 
worden echter pas uitgereikt indien er minimaal 5 riders 
hebben deelgenomen. Daarnaast tellen de Big Air en Slopestyle 
wedstrijden ook meer voor de FT.
Tevens worden voor snowboard bij Big Air en Slopestyle ook 
FIS podia uitgereikt. Om op de FIS podia kans te maken moet 
de snowboarder in het bezit zijn van een FIS licentie. Deze 
kan aangevraagd worden door contact op te nemen met de 
nationale federatie.
Voor het Snowfest worden de categorieën gehanteerd zoals 
beschreven in dit reglement (zie 2.4). Datzelfde geldt voor de 
inschrijvingsvoorwaarden (zie 1.1). De opening van inschrijving, 
net als het inschrijfgeld, locatie, en tijdschema worden 
tijdens het seizoen bekend gemaakt en op tijd met alle riders 
gecommuniceerd. Tot slot worden het format, en afloop van de 
dag op de teams captain meeting de avond van tevoren bekend 
gemaakt. Locatie voor de teams captain meeting zal vroegtijdig 
aan de deelnemers bekend gemaakt worden.
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2. REGELGEVEING2. REGELGEVEING

Onderstaande regels worden vooropgesteld maar de 
organisatie behoudt het recht om deze te wijzigen indien nodig 
(Cfr: grootte van categorieën, timing, etc.). 
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 SVL/ NSkiV / KBSF 
georganiseerde wedstrijden.

2.1  inschrijving

Om een wedstrijddag zo vlot mogelijk te laten verlopen en het 
format af te stellen op de grootte van de groep riders vraagt 
de organisatie om zo spoedig mogelijk in te schrijven. Het 
wedstrijdgeld bedraagt telkens € 25, toegang tot de piste 
inclusief, bij voorinschrijving.

De voorinschrijvingen sluiten woensdag om 12 uur voor de 
competitie. Riders kunnen zich op voorhand inschrijven 
voor deelname aan de FT via www.sneeuwsport.vlaanderen/
freestyle-tour of via www.wintersport.nl/vereniging/
freestyle-tour. Inschrijving op de dag zelf is ook mogelijk, het 
inschrijfgeld bedraagt in dat geval € 30. Vanuit organisatorische 
overwegingen vragen wij om gelieve gebruik te maken van de 
voorinschrijvingen.

Daarnaast moet iedere deelnemer in bezit zijn van een 
wedstrijdlicentie van de NSkiV of SVL om deel te mogen nemen 
aan de wedstrijd. Ook dient de rider zich te houden aan alle 
inschrijvingsvoorwaarden conform punt 1.1.
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Een overzicht van de organisatoren:

Organisator Locatie

NSkiV Zoetermeer (NED), 
Terneuzen (NED) 

Schredmasters Landgraaf (NED)

Martijn Oostdijk Landgraaf (NED)

Freestyle Snowboard Team 
Ice Mountain Ice Mountain (BEL)

Freestyle Snowboard Team Snow 
Valley & Airborne Snow valley (BEL)

XBrigade Aspen (BEL)

SVL en NSkiV Snowfest (CHF), 
Landgraaf (NED)
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2.2 Organisatie van de wedstrijden

NskiV en SVL richten de FT in. Ze plaatsen de verschillende 
wedstrijden op de kalender, verzorgen de inschrijvingen, 
jurering, bepaling van het format (in overleg met de organisator) 
en verwerken de scores en ranking. De organisatie van de 
wedstrijden gebeurt door de clubs en in sommige gevallen 
NSkiV of SVL zelf.
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2.3 Kalender

Bij het samenstellen van de kalender werd rekening gehouden 
met een verdeling van wedstrijden over beide landen, alsook 
het opnemen van de nationale kampioenschappen bij het 
Snowfest. Om de riders zo breed mogelijk te ontwikkelen zijn 
alle disciplines (conform punt 3) opgenomen.

FREESTYLE

TOUR
02/10 Ice Mountain (RAIL)

09/10 ZOETERMEER  (ss)

13/11 LANDGRAAF   (ba)

14/11 Landgraaf   (Rail)

  

22/01  SNOW Valley (ba)

12/03  ASPEN    (ss)

14/05   TERNEUZEN  (ss)

Finals:  
21/05   LANDGRAAF   (ss) 
22/05  LANDGRAAF   (ba)

2.4 Categorieën

De categorieën zijn een kopie van deze van de FIS. Er kan 
besloten worden om leeftijdscategorieën samen te voegen op 
basis het verwachte aantal deelnemers. We streven er naar om 
volledige podia uit te kunnen reiken.

De officiële categorieën waarvoor riders zich kunnen 
inschrijven zijn:

Heren SB Dames SB Freestyle Ski

Senior: 2004 en ouder Senior: 2006 en ouder Senior women: 2013 
en ouder

Junior: 2005 t/m 2006 Rookie: 2007 t/m 2008 Senior men: 
2004 en ouder

Rookie: 2007 t/m 2008 Youth: 2009 t/m 2013 Rookie men: 2005 t/m 
2008

Youth: 2009 t/m 2013 Youth: 2009 t/m 2013

Categorieën 2021/2022
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Opmerking:

Voor het toewijzen van de correcte leeftijdscategorieën volgen 
NskiV en SVL de reglementering van de FIS:
• Een competitiejaar loopt van 1 juli t/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.
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2.5 Uitrusting

Riders moeten beseffen dat freestyle snowboard en 
ski risicosporten zijn, wat een kans op blessures en 
eventueel erger, 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. Daarnaast 
is de rider zelf verantwoordelijk voor een verzekering die de 
wedstrijdsport dekt.

2.6 Startnummers

De vorm en de grootte van de rugnummers mogen door 
de rider niet gewijzigd worden. Het startnummer moet op 
correcte en duidelijk zichtbare wijze gedragen worden, ten 
allen tijde binnen de grenzen van de wedstrijdcourse, dus ook 
tijdens de warming-up, training, wedstrijd en prijsuitreiking. 
De rugnummers moeten na de competitie onmiddellijk 
terugbezorgd worden aan de wedstrijdorganisatie. Wanneer 
een startnummer na afloop niet ingeleverd is, wordt een bedrag 
van €50 in rekening gebracht. De rider mag géén logo’s, stickers 
of ander promomateriaal aanbrengen op het wedstrijdshirt.
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2.7 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.

2.8 Doping

Het gebruik van doping (zie IOC-lijst) is strikt verboden. Tests 
zijn ten alle tijden mogelijk.

2.9 Medische gezondheid

De riders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun 
eigen medische toestand. De skibaan waar de wedstrijd 
georganiseerd wordt stelt EHBO beschikbaar. 

2.10 Seriepunten

De wedstrijden worden begeleid door een wedstrijdleider 
die tevens kan fungeren als TD. Een tabulator verwerkt de 
scores indien mogelijk tijdens het jureren om jureringstijd na 
de wedstrijd zo kort mogelijk te houden en de riders zo veel 
mogelijk runs aan te bieden. 
De juryleden hebben een opleiding genoten, georganiseerd door 
SVL en NskiV en worden begeleid door een head judge die een 
opleiding bij de FIS heeft kunnen volgen.
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Plaats Schaal 50 Schaal 75 Schaal 100 Schaal 130

1 50 75 100 130

2 40 60 80 104

3 30 45 60 78

4 25 37,5 50 65

5 22 30 45 58,50

6 26 40 52

7 22 36 46,80

8 18 32 41,60

9 16 29 37,70

10 26 33,80

11 24 31,20

12 22 28,60

13 20 26

14 23,40

15 20,80

16 19,50

17 18,20

18 16,90

19 15,60

20 14,30

21 13

22 11,70

23 10,40

24 9,10

25 7,80

26 6,50

27 5,58

28 5,20

29 4,68

30 4,16

Seriepunten
 ‘The Freestyle Tour’
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*Aan deelnemers die als wedstrijduitslag 
een deskwalificatie hebben 

worden geen seriepunten toegekend.
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2.10.1 Staffel

Iedere wedstrijd kent een ander deelnemers aantal. Een 
podium behalen op een druk bezette wedstrijd is moeilijker en 
wordt daarom ook hoger geranked. Onderstaande staffel wordt 
ook gebruikt op FIS wedstrijden en zetten we in tijdens de FT. 
Aan de hand van deze staffel worden de seriepunten voor de FT 
berekent en daarmee ook het klassement samengesteld.

2.10.2 Podia en prijzen

De prijzen voor de podia worden voorzien door de organisator 
van de wedstrijd. De podia die uitgereikt worden zijn steeds 
dagpodia. De podia van de DC, het VK en de FT zullen na afloop 
van de laatste wedstrijd uitgereikt worden.
In geval van een ex aequo voor de FT, DC of VK zullen het aantal 
behaalde medailles over de gehele FT bepalend zijn.

2.10.3 Resultaten

Resultaten worden onmiddellijk na de wedstrijden 
uitgehangen. Opgelet! Deze zijn nog voorlopige resultaten. De 
officiële resultaten zullen achteraf online verschijnen op 
data.wintersport.nl.

2.11 Format

Het format van een wedstrijd wordt bepaald door de discipline, 
het deelnemersaantal, de setup en de voorziene tijd. Om een zo 
goed mogelijk format uit te werken waarin de riders voldoende 
trainingstijd en runs krijgen, vragen we met aandrang om 
spoedig in te schrijven!
Het uiteindelijke format wordt uitgescheven in samenspraak 
met SVL, NskiV, de organiserende club en de head judge. 
De avond voor de wedstrijddag zal de organisatie alle 
ingeschreven riders berichten over het format. Bij het NK en 
BK zal dit gebeuren op de team captains meeting de avond 
voorafgaand aan de wedstrijd.
De verschillende formats kunnen Big Air, Slopestyle en Rail zijn. 
Deze disciplines worden hieronder verder toegelicht. 



De disciplines Big Air, Slopestyle en Rail zijn in de FT 
vertegenwoordigd. De discipline Half-Pipe wordt enkel op het 
Snowfest gereden.

3.1 Big Air

3.1.1 Algemen juryrichtlijnen

• De juryleden werken in teams om zowel freeskiërs als 
snowboarders te beoordelen en het verloop van de 
wedstrijd te bevorderen. 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:

• beide voeten van het board/ski zijn;
• de rider de aankomstzone heeft bereikt;
• de run voor meer dan 30sec wordt gestaakt.

• 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 
(Zie 6.1);

• 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 
een klacht willen indienen tijdens de wedstrijd, doen dit 
via de startrechter. Hij staat in contact met de head judge. 
Zo wordt het verloop van de wedstrijd zo min mogelijk 
gehinderd in afwachting van de beslissing van de jury.

3.1.2 Format en criteria

Het wedstrijdformat wordt op de vooravond van de wedstrijd 
door de organisatie van de wedstrijd medegedeeld. De jurycriteria 
worden op de riders meeting bekend gemaakt. Voor meer 
informatie over algemene jurycriteria kan het officiële FIS 
Snowboard/Freestyle Ski/Freeski reglement worden geraadpleegd.

3. DISCIPLINES3. DISCIPLINES
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De 2 Olympische disciplines Big Air en Slopestyle zijn 
ruim vertegenwoordigd in de FT. Ook de discipline rail zal 
vertegenwoordigd zijn in de FT. 

3.2 Slopestyle en Rail

3.2.1 Algemen juryrichtlijnen

• Zie 3.1.1
• Omswitchen tussen twee modules betekent een lagere 

score.
• Temporiseren tussen twee modules betekent een lagere 

score
• De quotaties van de verschillende modules is afhankelijk 

van de setup en wordt door de jury in samenwerking 
met de wedstrijdorganisatie besproken en vervolgens 
gecommuniceerd op de riders meeting.

3.2.2 Format en criteria

Het wedstrijdformat wordt op de vooravond van de wedstrijd 
door de organisatie van de wedstrijd medegedeeld. De 
jurycriteria worden op de riders meeting bekend gemaakt. Voor 
meer informatie over algemene jurycriteria kan het officiële 
FIS Snowboard/Freestyle Ski/Freeski reglement worden 
geraadpleegd.

3. DISCIPLINES3. DISCIPLINES
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4. COMPETITIEZONE4. COMPETITIEZONE
4.1 Start

De enige mensen die aan de start aanwezig mogen zijn, zijn 
de starter, jury, coaches, geaccrediteerde media en riders uit 
de desbetreffende start heat. Voor alle andere personen is de 
start verboden terrein. Het is de eigen verantwoordelijkheid van 
de rider om op tijd aanwezig te zijn bij de start.

4.2 Jury ruimte

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

4.3 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 de wedstrijd dienen hiervoor een 
aanvraag in te dienen bij: christophe@sneeuwsport.vlaanderen 
/ p.krom@wintersport.nl 

5. VOORBEREIDING EN 5. VOORBEREIDING EN 
VERLOOP VAN DE RUNVERLOOP VAN DE RUN
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4. COMPETITIEZONE4. COMPETITIEZONE 5. VOORBEREIDING EN 5. VOORBEREIDING EN 
VERLOOP VAN DE RUNVERLOOP VAN DE RUN

5.1 Start en uitgestelde start

5.1.1 Uitgestelde start

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

5.1.2 Valse start

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

5.2 Re-runs

5.2.1 Redenen

Obstructies, los van het parcours, die in de wedstrijdzone 
aanwezig zijn en de deelnemers verstoren.
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5.2.2 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 toe te kennen.
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. Het resultaat van deze run is dan 
ook het officiële resultaat.

5.3 Diskwalificatie

Een deelnemer wordt gediskwalificeerd in volgende gevallen:
• Indien men zich niet houdt aan de aandachtspunten onder 

de paragrafen 1, 2 en 3;
• Onsportief gedrag;
• Saboteren van de wedstrijd of het evenement;
• Niet correct starten;
• Het startnummer niet correct dragen conform 2.5;
• Fouten met betrekking tot de uitrusting conform 2.4 en 2.6 

en doping conform 2.7;
• Het aanvaarden van hulp van buitenaf tijdens een run;
• Zich niet houden aan het vooropgestelde parcours;
• Zich niet houden aan specifieke afspraken die door de 

wedstrijd organisatie gecommuniceerd werden.

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.

6. AFKORTINGEN6. AFKORTINGEN
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6. AFKORTINGEN6. AFKORTINGEN

Afkorting Betekenis

FT Freestyle Tour

NSkiV Nederlandse Ski Vereniging

SVL Sneeuwsport Vlaanderen

KBSF Koninklijke Belgische Ski Federatie

TD Technische Delegate

DC Dutch Cup

VK Vlaams Kampioenschap

*Op de hoogte blijven over al het Freestyle 
nieuws? Schrijf je in voor de Freestyle Recap
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