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1. Sneeuwsport Vlaanderen 
1.1. Identificatie 
 

Oprichting 1977, als vereniging zonder winst 

Aangesloten bij Koninklijke Belgische Skifederatie (KBSF) 

Partners 
Sport Vlaanderen (Vlaamse overheid) 
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) 
Fédération Internationale de Ski et Snowboard (FIS) 

Leden Clubs verspreid over heel Vlaanderen 

 

1.2. Algemeen 
Sneeuwsport Vlaanderen organiseert de ‘Skicup van Vlaanderen’.  
 
Jaarlijks, of uitzonderlijk indien er wijzigingen werden aangebracht die geen betrekking hebben op wedstrijdreglementering, wordt 
een nieuwe versie van het Reglement Skicup van Vlaanderen gepubliceerd via de reguliere kanalen (website en mail aan de clubs).  
 
Voor meer informatie zie: www.sneeuwsport.vlaanderen. 
 
Leden kunnen hier ook alle informatie over de sport, zijn verenigingen en renners terugvinden. 
 

2. Dopingbeleid 
Sneeuwsport Vlaanderen 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 aangesloten leden van Sneeuwsport Vlaanderen (atleten, 
begeleiders, trainers, …), heeft Sneeuwsport Vlaanderen een lastgevingsovereenkomst ondertekend met het Vlaams 
Sporttribunaal, dat een gezamenlijk disciplinair orgaan, met name de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders, 
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 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.sneeuwsport.vlaanderen/commissies/geschillencommissie. 
 

  

http://www.sneeuwsport.vlaanderen/
http://www.sneeuwsport.vlaanderen/commissies/geschillencommissie
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3. Verzekering 
Om deel te nemen aan wedstrijden moeten renners over een competitielicentie beschikken. Deze kan enkel genomen worden in 
combinatie met een verzekering Basic Safe Snow of Snow Omnium van Sneeuwsport Vlaanderen. 
 
Uiterlijk de voorlaatste kalenderdag voordat een wedstrijd plaatsvindt, mailt de organiserende club de inschrijvingslijst naar 
Sneeuwsport Vlaanderen. Deze controleert het lidmaatschap om 100% zeker te zijn dat alle deelnemers correct verzekerd zijn. 
 
Alle voorwaarden en waarborgen worden vermeld op de website van Sneeuwsport Vlaanderen: 
www.sneeuwsportvlaanderen.be/lidmaatschap. 
 
 

4. Bijdragen  
Sneeuwsport Vlaanderen 

• Competitielicentie (inclusief competitielicentie KBSF): € 20,00. 

• Inschrijving Skicup wedstrijd: € 10,00. 
 
Leden van een andere federatie dan Sneeuwsport Vlaanderen 

• Dienen jaarlijks een uitzondelijke competitielicentie (€ 20) te betalen. 

• Betalen per wedstrijd het inschrijvingsgeld om te mogen deelnemen. 

• Worden WEL opgenomen in de uitslag van de wedstrijd. 

• Worden WEL opgenomen in de PVK-Puntenlijst. 

• Worden NIET opgenomen in het regelmatigheidscriterium Skicup van Vlaanderen. 
 

5. Transfer- en ontslagreglement 
Voor het transfer- en ontslagreglement verwijzen we naar het Intern Reglement van Sneeuwsport Vlaanderen. Het Intern 
Reglement is terug te vinden via de website van Sneeuwsport Vlaanderen.  
 

6. Kalender 
Deze informatie is beschikbaar via: www.sneeuwsportvlaanderen.be/skicup-van-vlaanderen. 
  

  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/lidmaatschap
https://www.sneeuwsport.vlaanderen/statuten-reglementen-polissen-en-voorwaarden
http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/skicup-van-vlaanderen
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7. Reglement 
7.1. Algemeen principe  
Algemeen gezien wordt er tijdens de Skicup van Vlaanderen het FIS reglement gevolgd. Hieronder worden de 
belangrijke items, specifiek aangepast aan de Skicup van Vlaanderen, beschreven. Het volledige FIS reglement en meer 
informatie is te raadplegen via www.fis-ski.com. 

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

• De resultaten van de individuele wedstrijden van de competitie worden gecombineerd tot drie 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 twee Skicup-wedstrijden per skiseizoen georganiseerd worden (één in de heen- en één in de 
terugronde). 

• Er mogen Skicup-wedstrijden van twee verschillende clubs op dezelfde dag georganiseerd worden op voorwaarde dat deze 
op dezelfde skibaan plaatsvinden. 

• Elk organisatiecomité moet samengesteld zijn uit ervaren medewerkers ondersteund door gediplomeerde officials 
afgevaardigd door de FgAC. 

• Nieuwe organisatoren moeten eerst een testwedstrijd inrichten die correct moet verlopen. Pas daarna kan de FgAC de club 
als organisator aanvaarden. 

• Zoals statutair bepaald kunnen enkel leden van een club met minimum 20 clubleden een competitielicentie aanvragen voor 
hun clubleden. 

• Na afloop van het seizoen worden volgende winnaars aangeduid in het regelmatigheidscriterium Skicup van Vlaanderen:  

o Per club: de club met het hoogste totaal aan gescoorde punten wint de ‘Skicup Trofee’ (zie paragraaf 7.8 Puntenlijst 
Vlaamse Kunstpistes).  

o Individueel:  

o Per leeftijdscategorie: zie paragraaf 7.6 Puntentelling regelmatigheidscriterium individueel 

o Overal: de dame en heer die de meeste punten verzameld heeft gedurende het gehele seizoen in het overal 
klassement, wint de overall trofee (zie paragraaf 7.7 Puntentelling overall klassement). 

 

  

http://www.fis-ski.com/
http://www.fis-ski.com/
http://www.fis-ski.com/
http://www.fis-ski.com/
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7.2. Voorwaarden om deel te nemen 
• Leden van Sneeuwsport Vlaanderen die een competitielicentie wensen aan te vragen dienen aangesloten te zijn bij een club 

met minimum 20 clubleden. Leden van andere Belgische liga’s of van niet-Belgische clubs kunnen deelnemen volgens de 
voorwaarden beschreven in paragraaf 4 Bijdragen. 

• Een organiserende club kan als stimulans atleten van de eigen club laten starten op de zelf georganiseerde wedstrijd. Dit als 
éénmalige deelname zonder licentieplicht. Competitieclubs die geen wedstrijden organiseren, mogen hun atleten éénmalig – 
zonder licentieplicht – inschrijven op een wedstrijd van een andere club. De eenmalige deelname van atleten zonder 
verzekering via SVL is onder elke omstandigheid volledig op eigen risico. 

• Deelnemers aan de Skicup van Vlaanderen betalen € 10,00 startgeld aan de organiserende club, hiervan gaat € 7,00 naar de 
organiserende club en € 3,00 naar Sneeuwsport Vlaanderen. Aanrekening van het Sneeuwsport Vlaanderen-aandeel gebeurt 
aan de organiserende club, op basis van de aan de Sneeuwsport Vlaanderen overgemaakte uitslag. 

• Deelnemers en organisaties dienen zich te 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 FgAC, en uitgevoerd in 
de eerstvolgende puntenlijst. De FgAC 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). 

• Deelnemers voorzien in de verplichte persoonlijke veiligheidsvoorzieningen conform het FIS reglement zie Specifications for 
Alpine Competition Equipment: https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/marketing.  

 

7.3. Voorwaarden voor de inrichtende clubs  
• Aangesloten zijn bij Sneeuwsport Vlaanderen. 

• Te houden aan het reglement Skicup van Vlaanderen. 

• Aanvragen voor de organisatie van een wedstrijd op een skibaan die nog niet gebruikt werd in het circuit van de Skicup van 
Vlaanderen, moeten eerst goedgekeurd worden door de FgAC. Steeds voorafgegaan door een testwedstrijd. 

• Alle bij Sneeuwsport Vlaanderen aangesloten competitieve skiclubs moeten ten laatste één week voor de wedstrijd via e-mail 
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 
ondersteunt. 

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

• De FgAC kan bijkomende voorwaarden opleggen inzake samenstelling van het organisatiecomité. 

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

 

  

https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/marketing
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7.4. Specifieke voorwaarden voor de wedstrijd  
7.4.1. Toepassingsgebied 
Het reglement Skicup van Vlaanderen is van toepassing. Biedt dit geen oplossing dan wordt in eerste instantie een oplossing 
gezocht binnen het KBSF-reglement (“Vademecum”). Biedt dit ook geen oplossing, dan geldt het FIS-reglement 

7.4.2. Locatie 
De wedstrijd wordt bij voorkeur ingericht in Vlaanderen of België.  
 

7.4.3. Discipline 
• Slalom – alpijns 
• Twee verschillende lopen (de wedstrijdjury kan hier omwille van specifieke omstandigheden van afwijken) 
• U10-U12: stubbies 
• U14 – MAS: lange palen 

 

7.4.4. Data en aanvangsuren  
• De wedstrijd wordt ingericht tijdens normale vrije dagen (weekend of vakantieperiodes).  

• De nieuwe kalender wordt voor het einde van een voorafgaand seizoen vastgelegd in de FgAC.  

• Wedstrijden voor de categorie U10 en U12 dienen beëindigd te zijn, inclusief prijsuitreiking, voor 20.00 uur. 

• Het programma van de organisatie moet eerst door de aangestelde TD goedgekeurd worden alvorens te worden uitgestuurd 
naar de andere clubs. 

• Uurrooster wordt opgesteld door organiserende club in functie van startuur van de wedstrijd aan de hand van onderstaand 
voorgesteld schema: 

 

R1 – 80 min Slalom zetten, van jury minstens TD aanwezig voor inspectie 

R1 – 60 min Captainsmeeting, afhalen nummers 

R1 – 40 min Aanvang inskiën en verkenning 

R1 – 10 min Ontruimen parcours, volledige organisatie op plaats (o.a. poortrechters) 

R1 Start wedstrijd, run 1 (R1) 

Einde R1 + ~20s * x deelnemers Tracering run 2 onmiddellijk na laatste deelnemer run 1 

Einde R1 + 30 min Start verkenning 2de run 

Einde R1 + 50 min Ontruimen parcours, volledige organisatie op plaats (o.a. poortrechters) 

Einde R1 + 60 min Start 2de run 

 Prijsuitreiking: max. 30 minuten na laatste deelnemer 2e loop 

• Het startuur van de wedstrijd kan niet meer worden gewijzigd na het versturen van de uitnodiging.  

• Het inskiën zal niet aanvangen voor 9.00 uur 

• Wijzigingen na vermelde datum kunnen slechts in buitengewone omstandigheden worden toegestaan door de FgAC.  
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7.4.5. Verloop 
Een organisatie heeft twee manieren om een wedstrijd te laten verlopen: 

• Het traditioneel laten verlopen van de wedstrijd, waarbij zowel U10-U12 als U14-Masters aaneensluitend run per run 
afwerken.  

• Het opsplitsen van de U10-U12 wedstrijd en de U14-Masters wedstrijd. Waarbij 1 deel volledig wordt afgewerkt alvorens aan 
de volgende categorieën te beginnen. De club heeft de vrije keuze om eerst U10-U12 of eerst U14-Masters af te werken.  

 

7.4.5.1. U10-U12 
• De categorieën U10 en U12 skiën hun wedstrijd in stubbies (korte palen). Indien er geen stubbies beschikbaar zijn, kan er 

voor U10 en U12 geen wedstrijd georganiseerd worden.  

• Zij starten op startnummer in de eerste manche waarbij 2 opties gehanteerd kunnen worden: 

o Optie A: 

- U10 dames 
- U10 heren 
- U12 dames 
- U12 heren 

o Optie B: 

- U10 dames 
- U12 dames 
- U10 heren 
- U12 heren 

• De startnummers worden willekeurig toegekend binnen de leeftijdscategorieën U10 en U12. U10 starten eerst. In de tweede 
manche starten U10 en U12 renners in omgekeerde volgorde, ook de gediskwalificeerde starten op hun plek (m.a.w.: zij 
starten op nummer en niet op het resultaat van de eerste manche). 

 

7.4.5.2. U14-Masters 
• De startnummers worden willekeurig toegekend op basis van PVK-punten zie paragraaf 7.8 Puntenlijst Vlaamse Kunstpistes. 

• De categorieën U14 en ouder skiën in grote palen. Zij starten op startnummer in de eerste manche, per gender. Eerst alle 
dames, dan alle heren.  

• In de tweede manche start iedereen op zijn resultaat van de eerste manche, waarbij de top 30 (zowel dames als heren) 
omgedraaid worden.  DNF’s en DSQ’s starten op het einde van hun gender na de geklasseerde renners. 
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7.4.5.3. Overige regels omtrent het wedstrijdverloop 
• Het parcours van de stubbie-slalom, kan op exact dezelfde plaats staan als de slalom met grote palen (i.e. in dezelfde gaten) 

indien de piste geen ander tracé toelaat. In de andere gevallen dienen er 2 verschillende slaloms te worden gezet om aan het 
verschillende niveau van de kinderen te voldoen. 

• Indien  

o er aparte tracés voor U10-U12 en U14+ zijn, wordt er gelijktijdig verkend, 

o de renners U10-MAS hetzelfde tracé gebruiken, dan verloopt de verkenning in groepen met eigen tijdssloten.  

• Per wedstrijd worden er twee algemene klassementen opgemaakt, telkens gesorteerd op tijd: 
 

1. U14 t.e.m. masters dames, 
2. U14 t.e.m. masters heren. 

• De categorieën U10 en U12 worden 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 laatstejaars U12 het volgende seizoen overgaan naar U14, starten zij in het nieuwe seizoen als U14 allemaal met 
999,99 punten in de PVK-lijst. 

 

7.4.6. Wedstrijdofficials 
• De wedstrijdjury bestaat uit volgende functies: wedstrijdleider (organiserende club), TD en scheidsrechter (vertegenwoordiger 

bezoekende clubs). 

• De scheidsrechters worden voor de start van de heen- of terugronde aangevraagd bij deelnemende skiclubs en aangeduid 
door de FgAC. 

• 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. 

 
• Opleiding, opvolging en coördinatie van de officials loopt via BgAS/FgAC.  
• Aansluiting bij Sneeuwsport Vlaanderen met minimaal Basic Safe Snow verzekering is verplicht. 
• Gediplomeerde poortrechter: pas na doorlopen van de procedures zoals beschreven in de Officials Cursus (zie 

https://www.sneeuwsport.vlaanderen/statuten-reglementen-polissen-en-voorwaarden)  
• Onkostenvergoeding: uitbetaling in december en juni. 
• Vrijwilligerscontracten voor heen- en terugronde. 
• Planning beschikbaarheid voor aanvang van de heen- en terugronde. 

• Ervaren officials van een andere liga (FFBS of buitenlandse federatie), kunnen ook optreden als wedstrijdofficial, indien dit 
goedgekeurd is door de FgAC. 

 

  

https://www.sneeuwsport.vlaanderen/statuten-reglementen-polissen-en-voorwaarden
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7.4.7. Slalomzetters 
• Clubs dienen per heen- en terugronde hun kandidaat slalomzetters in te dienen via 

focusgroepalpinecompetition@sneeuwsport.vlaanderen. De eerste run zal telkens gezet worden door een slalomzetter van de 
organiserende club. 

• Deadlines hiervoor worden door de federatie meegedeeld aan de clubs. 

• De kandidaten dienen in het bezit te zijn van een attest “workshop slalomzetten” uitgereikt door Sneeuwsport Vlaanderen.  

• De officiële slalomzetters worden door de FgAC gekozen en ten laatste drie dagen voor de desbetreffende wedstrijd 
gecommuniceerd aan de clubs. 

• Indien een slalomzetter te laat is (15 min) of op het laatste moment niet aanwezig kan zijn, dan kan ter plekke een nieuwe 
slalomzetter worden aangeduid door de wedstrijdjury (bij ontstentenis en in uiterste noodzaak, kan dit een slalomzetter van 
de eigen club zijn). 

• Een slalomzetter mag niet deelnemen aan de wedstrijd indien hij moet skiën in een slalom die hij zelf gezet heeft (zowel in 
1ste als 2de manche). 

 

7.4.8. Voorskiër(s)  
• Ten minste één voorskiër per unieke slalom moet voorzien worden om zowel de slalom als de tijdsinstallatie te testen.  

• Voorskiërs kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd, tenzij ze een tracé skiën die niet gebruikt wordt binnen hun categorie. 
(Vb. stubbies voorskiën en in grote palen deelnemen indien in de 2de manche de palen opnieuw worden geplaatst). 

• Indien een wedstrijdorganisatie hier niet aan kan voldoen, moet deze bij de agendering van de wedstrijd de melding geven 
aan de FgAC. Het is dan aan bezoekende club(s) die de traceur aanlevert om een voorskiër te voorzien. 

• De voorskiër(s) zijn gebonden aan alle regels waaraan normale deelnemers dienen te voldoen. Ook de materiaals- en 
veiligheidsvoorschriften.  

mailto:focusgroepalpinecompetition@sneeuwsport.vlaanderen
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7.4.9. Slalomzetting – belangrijkste afstanden  
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 Alle categorieën 
Breedte Piste: Min. 10m breedte met min. 2m tussen de draaipaal en obstakels 
Type Palen 25 mm – 28,9 mm 
Afstanden  
Afstand tussen open poorten 7 -11 m 
Afstand tussen draaipoorten banaan 12 – 15 m 
Afstand tussen verticale poorten Min: 0,75m Max: 1m 
Afstand tussen de palen van een poort 4 – 6 m 
Figuren  
Aantal poorten Afhankelijk van de piste 
Hoeveelheid bananen Min: 0 Max: 1  
Hoeveelheid dubbele poorten Min: 1 Max: 3 
Hoeveelheid driedubbele/vierdubbele poorten Min: 0 Max: 1*  

(*2 op Snow Valley) 

• De regels worden maximaal gevolgd, maar kunnen overruled worden door een beslissing van de jury. Dit in functie van 
fairplay, veiligheid en/of vlot verloop van de wedstrijd.  

 

7.4.10. Deelname 
• Deelname aan de wedstrijden is beperkt tot leden die met een competitielicentie aangesloten zijn bij Sneeuwsport 

Vlaanderen. Leden van de KBSF of een buitenlandse skifederatie kunnen deelnemen indien ze voldoen aan de voorwaarden 
opgelegd in dit document.  

• Enkel leden van Sneeuwsport Vlaanderen komen in aanmerking voor de berekening van het regelmatigheidcriterium (PSV). 
 

7.4.11. Materiaal  
• Vanaf categorie U21 (inclusief U18) wordt elke atleet verplicht te starten met een slalomski met minimumlengte 150 cm, 

ongeacht het geslacht. 

• De toegelaten diktes van de slalompalen zijn: 25 – 28.9 mm. 

• Enkel stubbies uit zacht materiaal zijn toegestaan.  
 

7.4.12. 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 FgAC 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 FgAC de datum vanaf wanneer een bepaalde veiligheidseis wordt ingevoerd. 

• Renners die zich niet onderwerpen aan verplichte veiligheidseisen, kunnen door de wedstrijdjury van deelname aan deze 
wedstrijd worden uitgesloten. 

• Clubs die zich niet onderwerpen aan de verplichte veiligheidseisen, kunnen het recht tot het organiseren van een Skicup van 
Vlaanderen worden ontnomen.  
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7.5. Leeftijdscategorieën 

 22/23 23/24 24/25 25/26 

U10 2013 en later 2014 en later 2015 en later 2016 en later 

U12 2012 2013 2014 2015 
2011 2012 2013 2014 

U14 2010 2011 2012 2013 
2009 2010 2011 2012 

U16 2008 2009 2010 2011 
2007 2008 2009 2010 

U21 2006 2007 2008 2009 
2002 2003 2004 2005 

Senioren 2001 2002 2003 2004 
1993 1994 1995 1996 

Masters 1992 en vroeger 1993 en vroeger 1994 en vroeger 1995 en vroeger 
 

7.6. Puntentelling regelmatigheidscriterium individueel  
• Per wedstrijd en per leeftijdscategorie worden de hiernavolgende punten toegekend aan de eerste negen renners. 
 

1ste plaats 16 punten 4de plaats 7 punten 7de plaats 4 punten 
2de plaats 12 punten 5de plaats 6 punten 8ste plaats 3 punten 
3de plaats 9 punten 6de plaats 5 punten 9de plaats 2 punten 

 

• Bij gelijke eindtijd van twee renners (samentelling van beste twee lopen) op een Skicup-wedstrijd, 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 de start hebben genomen in de eerste run en niet werden uitgesloten in de eerste (NPS1) of tweede 
(NPS2] run, bekomen één punt.” 

• Bij eventuele ex-aequo's wordt het aantal beste plaatsen als bepalend beschouwd. 

7.7. Puntentelling overall klassement  
• De puntentelling is identiek aan paragraaf 7.6, maar over alle categorieën heen. 

• Er wordt een overall klassement opgemaakt voor de winnaar van de Skicup van Vlaanderen per gender:  

o U14 – masters dames,  

o U14 – masters heren. 

• Bij gelijke eindtijd van twee renners (samentelling van beste twee lopen) op een Skicup-wedstrijd geldt volgende regel:  

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

• Bij eventuele ex-aequo's wordt het aantal beste plaatsen in het overal klassement als bepalend beschouwd. 
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7.8. 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: 
FIS Points Rules https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/alpine-documents). 

• Om in de PVK lijst te worden opgenomen: zie paragraaf 4. 

• Indien er gedurende een volledig seizoen (heen- en terugronde) aan geen enkele wedstrijd wordt deelgenomen, wordt een 
toeslag van 50 % op de startpunten toegepast. 

• Indien er gedurende een volledig seizoen (heen en terugronde) maar één wedstrijdresultaat wordt behaald, wordt een 
toeslag van 20 % op dat wedstrijdresultaat toegepast. 

• Gekwetsten krijgen op het einde van het seizoen een toeslag van maximaal 10 % op hun startpunten, indien ze geen betere 
punten hebben behaald, en op voorwaarde dat ze een medisch attest insturen naar FgAC@sneeuwsport.vlaanderen.  

• Nieuwe deelnemers moeten minstens één resultaat behalen. Indien deelname zonder resultaat wordt men onderaan vermeld 
zonder punten. 

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

• Renners worden uit de puntenlijst verwijderd wanneer ze één seizoen geen licentie betalen. 
 

7.9. Bekendmaking van de uitslagen  
• Na afloop van de wedstrijd of ten laatste één week daarna, bezorgt de inrichtende club een volledige en neutrale uitslag aan 

de voor de wedstrijd aangeduide TD en Sneeuwsport Vlaanderen via het e-mailadres: resultaten@sneeuwsport.vlaanderen 
(deze zal de uitslag na homologatie doorsturen aan de verschillende clubs voor publicatie). 

• De voorlopige rangschikking in de Skicup van Vlaanderen wordt na zowel heen- en terugronde opgesteld en door het 
secretariaat van SVL 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 het bestuursorgaan te bepalen datum. 

 

8. Uitzonderlijke omstandigheden 
Wanneer het door uitzonderlijke omstandigheden onmogelijk wordt om wedstrijden te organiseren volgens dit reglement, kunnen 
de organen van Sneeuwsport Vlaanderen of de jury ter plekke bij hoogdringendheid afwijkende maatregelen opleggen om 
wedstrijden toch in de best mogelijke vorm te laten doorgaan. 
 
ALGEMENE AFWIJKENDE MAATREGELEN; 

• worden bepaald door het bestuursorgaan of door de Focusgroep Alpine Competition, 

• zijn geldig voor alle daaropvolgende wedstrijden, tot herroeping of de termijn is afgelopen. 
 
TIJDELIJKE AFWIJKENDE MAATREGELEN; 

• kunnen worden beslist op één wedstrijd, 

• worden bepaald door de aanwezige TD, in samenspraak met de organisator, 

• de TD vermeldt en verantwoordt deze maatregelen in het wedstrijdverslag en legt dit voor aan de Focusgroep Alpine 
Competition. 

 

https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/alpine-documents
mailto:FgAC@sneeuwsport.vlaanderen
mailto:resultaten@sneeuwsport.vlaanderen
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