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Selectiecriteria en -procedures World Cups en 
Wereldkampioenschap Snowboarden – seizoen 
2022-2023 
 

1.1. Situatieschets  
Voor het seizoen 2022-23 is er zowel bij de dames als bij de heren slechts 1 quotaplaats voor de beide disciplines (BA en 

slopestyle). Het eerste doel is om als TeamBelgium zo snel mogelijk naar 2 quotaplaatsen per geslacht en per discipline toe 

te werken. In het ideale geval is er dus voor het seizoen 2023-2024 al 2 startplaatsen op de wereldbekers. Dit is een 

verantwoordelijkheid die alle riders mee moeten opnemen.  

 
Wereldbeker 
 
Voor het seizoen 2022/23 zullen bij de volgende quota plaatsen hebben: 
 

World Cup Big Air Slopestyle 
 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 
Basic Quota 1 1 1 1 
Additional Quota 0 0 0 0 
Personal Quota 0 0 0 0 
Totaal 1 1 1 1 

 
Minimumvoorwaarden om te mogen starten aan een wereldbekerwedstrijd zijn: 

• Slopestyle: 120 FIS punten of 230 WSPL punten 
• Big Air: 100 FIS punten of 230 WSPL punten in Big Air of Slopestyle, afhankelijk van welke het hoogst is. 

 
Bij de mannen is het door het grotere deelnemersveld (60) wel mogelijk om uiteindelijk 2 riders aan de start te krijgen. Dit 

is steeds afhankelijk van de rang van de 2e rider op de WSPL lijst. Bij de vrouwen zorgt het quotasysteem meestal reeds 

voor een volledig startveld (30 vrouwen). De kans dat er een extra quotaplaats kan toebedeeld worden is steeds bijzonder 

klein. 

 
Strategie quotaplaatsen 
Twee mannen in de top 25 of twee vrouwen in de top 20 zorgen automatisch voor een extra quotaspot per geslacht en per 

discipline. De strategie voor iedere rider moet er dus op gericht zijn om richting die top 25/20 te evolueren. 

 
Wereldkampioenschap 
 

Wereldkampioenschap Big Air Slopestyle 
 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 
Quota 1 1 1 1 
Additional Quota* 1** 0** 1** 0** 
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* Quota places per National Association (NSA) with athletes that are eligible will be allocated to a maximum number of 
participants of 60 men and 30 women for Freeski and 60 men and 30 women for Snowboard using the 4th FIS points lists 
“Slopestyle” (valid for Freeski or Snowboard) (Published on 16/11/22 and considering results from 1/7/22 until 14/11/22).  
** Het aantal voorlopig vermelde additional quota spots is gebaseerd op de FIS Base List 2023. 
 
Minimumvoorwaarden om te mogen starten op het wereldkampioenschap: 

• Basic qualification points level: 80 FIS punten 
• Additional Qualification Points: 80 FIS punten 

 

1.2. Principes selectiecriteria 
De selectiecriteria worden geformuleerd in overleg met heel wat verschillende betrokkenen. Vanuit de topsportcommissie 

snowboard is de staf van Sneeuwsport Vlaanderen betrokken. Daarnaast zetelen hierin ook Sport Vlaanderen en het BOIC. 

De criteria werden ook juridisch nagekeken door raadsvrouw, Lut Wille. Bij het opstellen van de criteria zijn we vertrokken 

vanuit een aantal principes. 

 

De Topsportcommissie gebruikt de volgende principes bij het opstellen van de selectiecriteria als leidraad: 

• Het systeem van selectiecriteria en-procedures moet een duidelijk systeem zijn waar iedereen vertrouwen in heeft. 
• Het systeem moet prestatiegedreven zijn en er voor zorgen dat de sterkste rider aan de start van een WC, een 

wereldkampioenschap of de OS staat. 
• We werken met een vierjarencyclus waarin elk seizoen op zich staat. De criteria voor het volgende seizoen zullen 

telkens voor de start van het volgende seizoen gepubliceerd worden op de website van Sneeuwsport Vlaanderen.  
o In 2022-2023 nemen we een neutrale start. Iedereen moet voldoende mogelijkheden krijgen om zijn 

rankings te verbeteren. We: 
§ verdelen de Wereldbekerwedstrijden, 
§ en vullen aan met de Premium EC’s 

o In de daaropvolgende seizoenen gebruikt de commissie open criteria die competitie en vooruitgang 
stimuleren. 

• Riders die in de afgelopen 18 maanden tweemaal een top 3 haalden in een wereldbekerwedstrijd of een top 3 in 
een wereldbekerwedstrijd en een top 8 op het WK of de OS hebben steeds voorrang om een quotaplaats in te 
vullen. 

• Riders die langdurig gekwetst zijn, worden op een correcte manier beschermd voor het volgende seizoen. 
• Selectiecriteria en -procedures moeten duidelijk zijn en eens vastgelegd, niet meer veranderen. Indien er toch een 

nood zou zijn om criteria aan te passen, moet dit gebeuren in overleg met de riders en de coaches en bekrachtigd 
worden door de topsportcommissie snowboard en het bestuursorgaan van Sneeuwsport Vlaanderen en de 
Koninklijke Belgische Ski en Snowboard Federatie. 

• Olympische Spelen: 
o Doel: de beste rider(s) aan de start hebben in Milan/Cortina 2026. 
o Gericht op het leveren van een prestatie in Milan/Cortina 2026 (Top 8). 
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1.3. Blessures 
1.3.1. Injury status 
Wanneer een rider geblesseerd geraakt, heeft dat uiteraard een impact op zijn deelnames aan wedstrijden en de punten 

die hij kan verdienen. Sneeuwsport Vlaanderen neemt het injury status systeem van de FIS over om gekwetste riders te 

beschermen.  

In normale omstandigheden wordt de ranking van een rider voor het volgende seizoen bepaald door zijn beste twee 

resultaten van het afgelopen seizoen (per discipline). Wanneer een rider slechts 1 of geen resultaten heeft, wordt zijn 

baselist ranking voor het volgende jaar daarvoor zwaar gepenaliseerd. (respectievelijk 40% en 80% aftrek van je punten.) 

 

Zowel de FIS als de WSPL hebben het principe van een injury status. Een injury status beschermt de punten. Het vermijdt 

dateen rider door een gebrek aan wedstrijdresultaten al te zeer zakt op de rankings en beschermt zijn ranking met het oog 

op het volgende seizoen. Wanneer een injury status wordt goedgekeurd, zal 10% worden afgetrokken van de BL-punten 

van de deelnemer indien de huidige punten niet beter zijn dan de beschermde punten.  

 

Bij langdurige belessure zal steeds een injury status aangevraagd worden. Met het oog op de Hieronder beschreven 

selectiecriteria beschermen wij dus ook de ranking van een rider. 

 

1.3.2. Wat als een rider gekwetst is? 
Met het beperkt aantal startplaatsen op wereldbekerwedstrijden, is het belangrijk dat we deze startplaatsen maximaal 

benutten. Als een rider niet kan deelnemen aan een wedstrijd omwille van een blessure, zal de volgende gerangschikte 

rider geselecteerd worden voor die wedstrijd. 

 

Wanneer een rider gekwetst is, meld hij dit onmiddellijk aan de TD Topsport Snowboard. De atleet levert binnen de 3 

werkdagen een medisch attest in. Er wordt ook zo snel mogelijk een afspraak ingeboekt met de medische staff met het oog 

op een tweede opinie, om de blessure op te volgen en de juiste prognose te kennen voor de return to snow. 

 

Indien een atleet op het moment van de final entry deadline gekwetst is, zal in overleg met de medische staff bekeken 

worden of hij zal kunnen starten. Indien de medische staff oordeelt dat dit niet opportuun is, wordt de startplaats van deze 

atleet doorgegeven aan de volgende gerangschikte rider.  

 

Geraakt een rider dichter bij een wedstrijd gekwetst, dan meldt hij dit onmiddellijk met een gedetailleerd doktersattest (op 

de dag zelf). Ook hier zal een tweede opinie gevraagd worden aan de medische staff. De startplaats zal dan sowieso 

aangeboden worden aan de volgende gerangschikte rider.  
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1.4. FIS punten en FIS-lijsten 
Voor het maken van selecties baseren we ons op FIS-punten en FIS-lijsten. Aangezien op sommige selectiemomenten niet 

alle competities opgenomen zijn in de op dat moment geldende FIS-lijst, maken wij gebruik van een virtuele FIS-lijst. 

Hieronder leggen we kort de regels rond FIS-punten en lijsten uit. Het volledige reglement vind je hier: https://assets.fis-

ski.com/image/upload/v1654596229/fis-prod/assets/SBFSFK_FIS_Points_2223_spring_22.pdf 

 

1.4.1. FIS-punten 
Voor elke door FIS erkende wedstrijd worden FIS-punten uitgereikt op basis van de prestatie in die wedstrijd. Hoeveel 

punten een rider krijgt, wordt bepaald door de FIS Points Rules Snowboard / Freestyle en Freeski 2022/23.  Deze punten 

worden gebruikt om, per discipline, de ranking van een rider te bepalen.  

 

1.4.2. FIS-lijsten 
Jaarlijks publiceert de FIS in juni haar Base FIS Points List (BL). Het gemiddelde van de twee beste resultaten in elke discipline 

wordt gebruikt om de rang op de BL te bepalen. (Uitzonderingen worden beschreven in het reglement).  

 

Op basis van de BL wordt dan op 1 juli de eerste Normal FIS Points List (NL) gepubliceerd. De NL FIS-punten van de atleet 

zullen het gemiddelde zijn van zijn beste twee resultaten in elke discipline tijdens het lopende seizoen of de BL FIS-punten, 

afhankelijk van welke het beste is. Periodiek wordt deze FIS-lijst bijgewerkt. Via deze link vind je de data waarop de lijst 

herwerkt wordt en welke resultaten in overweging genomen worden. 

 

1.4.3. Virtuele FIS-lijsten 
Selecties voor het WK gebeuren op basis van een virtuele FIS-lijst. De virtuele FIS-punten van de atleet zullen het gemiddelde 

zijn van zijn twee beste (gepubliceerde) resultaten over de 2 disciplines tot op het selectiemoment tijdens het lopende 

seizoen. 

 

1.5. Selectiecriteria 
1.5.1. Basisvoorwaarden  
Basisvoorwaarden om geselecteerd te kunnen worden voor deelname aan internationale wedstrijden: 

• In aanmerking komen voor de nationale Belgische selectie voor deelname aan internationale (landen)competities, 
m.a.w. Belg zijn; 

• Lid zijn van een club aangesloten bij de KBSF (via Sneeuwsport Vlaanderen of de FFBS); 
• Een FIS-licentie aanvragen en betalen; 
• De gedragscode van Sneeuwsport Vlaanderen, van de KBSF en de FIS ondertekenen; 
• Voldoen aan de basisvoorwaarden voor deelname aan internationale wedstrijden; 
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• Zich akkoord verklaren met de procedure ter bepaling van de pikorde inzake deelname aan internationale 
wedstrijden FIS; 

• Minimaal “op” traject zitten inzake de sporttechnische ontwikkelingslijn en de prestatiecriteria. 
 

1.5.2. Procedure ter bepaling van de pikorde inzake deelname aan 
internationale wedstrijden FIS 

Om in aanmerking te komen voor een selectie voor deelname aan internationale wedstrijden, moeten riders voldoen aan 

alle basisvoorwaarden die hierboven beschreven zijn. Indien blijkt dat het aantal geselecteerde riders groter is dan het 

aantal beschikbare plaatsen, dan beslist de Topsportcommissie van Sneeuwsport Vlaanderen welke riders voorrang krijgen, 

en dit op basis van de hieronder beschreven criteria en procedures.  

 
De topsportcommissie snowboard beschouwt het eerste seizoen van de komende Olympische cyclus als een neutrale start 

en schrijft de criteria ook zo uit. De daaropvolgende drie seizoenen werkt de commissie met open criteria. 

 

1.5.3. Seizoen 2022/23 
1.5.3.1. Wereldbeker (WC) 
 
Indien er meerdere quota plaatsen zijn, 

• worden de quotaplaatsen maximaal opgevuld met riders die minimaal voldoen aan de basisvoorwaarden om 
geselecteerd te worden en die aan de minimumvereisten van de FIS voldoen om deze plaatsen in te vullen.  
 

• Riders die in de afgelopen 18 maanden tweemaal een top 3 haalden in een wereldbekerwedstrijd of een top 3 
plaats in een wereldbekerwedstrijd en een top 8 op het WK of de OS hebben steeds voorrang om een quotaplaats 
in te vullen. 
 

• De invulling van de plaatsen gebeurt op basis van de FIS-lijst in de betrokken discipline die geldt 5 dagen voor de 
final entry deadline voor het event. De hoogst gerangschikte rider krijgt de eerste quotaplaats, de tweede rider de 
volgende plaats, enz.  
 

• Als een rider niet kan deelnemen omwille van een blessure1, wordt de volgende gerangschikte rider geselecteerd. 
 
Indien er slechts één quota plaats is,  

• En er meer riders zijn die in aanmerking komen, krijgen riders die in de afgelopen 18 maanden tweemaal een top 3 
haalden in een wereldbekerwedstrijd of een top 3 plaats in een wereldbekerwedstrijd en een top 8 op het WK of 
de OS behaalden steeds voorrang om een quotaplaats in te vullen. 
 

• Indien niemand voldoet aan de eerste voorwaarde, of er meerdere riders zijn die aan de eerste voorwaarde 
voldoen, wordt deze quota-plek in overleg verdeeld over de twee best gerangschikte riders die minimaal voldoen 
aan de basisvoorwaarden om geselecteerd te worden en die aan de minimumvereisten van de FIS voldoen om 
deze plaats in te vullen. De eerste vier wereldbekerwedstrijden per discipline worden verdeeld over deze riders 
(ieder kan minimaal twee keer starten). Indien er meer dan vier WC’s in een discipline zijn, mag de rider die het 

 
1 De ernst en de impact van een blessure dienen steeds overlegd te worden met de medische staf (dokter en/of kiné). In samenspraak met 
de trainer wordt dan beslist of een rider al dan niet kan starten, of beter zijn startplaats afstaat.  
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best presteerde in de eerste twee wedstrijden de volgende WC’s starten. We nemen het gemiddelde van de FIS-
punten van deze twee wedstrijden. De rider die per discipline het hoogst gerangschikt staat op de FIS baselist 
2023, krijgt de eerste keuze om twee wereldbekers vast te leggen. 
 

• Als een rider niet kan deelnemen omwille van een blessure1, wordt de volgende gerangschikte rider geselecteerd. 
 

1.5.3.2. Wereldkampioenschap 
Indien er meerdere quota plaatsen zijn, 

• worden de quotaplaatsen maximaal opgevuld met riders die minimaal voldoen aan de basisvoorwaarden om 
geselecteerd te worden en die aan de minimumvereisten van de FIS voldoen om deze plaatsen in te vullen.  
 

• Riders die in de afgelopen 18 maanden tweemaal een top 3 haalden in een wereldbekerwedstrijd of een top 3 
plaats in een wereldbekerwedstrijd en een top 8 op het WK of de OS hebben steeds voorrang om een quotaplaats 
in te vullen. 
 

• De invulling van de plaatsen gebeurt op basis van de gemengde virtuele FIS-lijst van de twee beste World Cup 
resultaten van seizoen 2022-2023 (slopestyle en big air) geldig op het moment van de final entry deadline voor het 
WK (24 uren na de laatse WC). De hoogst gerangschikte rider krijgt de eerste quotaplaats, de tweede rider de 
volgende plaats, enz.  
 

• Als een rider niet kan deelnemen omwille van een blessure1, wordt de volgende gerangschikte rider geselecteerd. 
 

Indien er slechts één quota plaats is,  
• En er meer riders zijn die in aanmerking komen, krijgen riders die in de afgelopen 18 maanden tweemaal een top 3 

haalden in een wereldbekerwedstrijd of een top 3 plaats in een wereldbekerwedstrijd en een top 8 op het WK of 
de OS hebben steeds voorrang om een quotaplaats in te vullen. 
 

• Indien niemand voldoet aan de eerste voorwaarde, of er meerdere riders zijn die aan de eerste voorwaarde 
voldoen, wordt deze quota-plek ingevuld door de best gerangschikte rider die minimaal voldoet aan de 
basisvoorwaarden om geselecteerd te worden en die aan de minimumvereisten van de FIS voldoet om deze plaats 
in te vullen. De invulling van de plaatsen gebeurt op basis van de gemengde virtuele FIS-lijst van de twee beste 
World Cup resultaten van seizoen 2022-2023 (slopestyle en big air) geldig op het moment van de final entry 
deadline voor het WK (24 uren na de laatse WC). De hoogst gerangschikte rider krijgt de quotaplaats. 
 

• Als een rider niet kan deelnemen omwille van een blessure1, wordt de volgende gerankte rider geselecteerd.  
 

1.5.4. Seizoen 2023/24 – Seizoen 2025/26 
De selectiecriteria en procedures voor het volgende seizoen zullen steeds gepubliceerd worden op de eerste maandag 
van augustus. 

 
 
1 De ernst en de impact van een blessure dienen steeds overlegd te worden met de medische staf (dokter en/of kiné). In samenspraak 
met de trainer wordt dan beslist of een rider al dan niet kan starten, of beter zijn startplaats afstaat. 


