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1 About 

 

De Freestyle Tour (FT) omvat een freestyle ski – en snowboard wedstrijdtour van 11 wedstrijden, 
over de landsgrenzen heen. De FT wordt georganiseerd door Sneeuwsport Vlaanderen (SVL) en de 
Nederlandse Ski Vereniging (NskiV).  

 

1.1 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 na het finale weekend. De 
prijsuitreiking vindt plaats op zondag, in het finale weekend. 

 

1.2 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. 

 

1.3 Hoe kan ik deelnemen aan de FT? 

 

De FT is open voor iedereen! Deelnemen kan vanaf het geboortejaar 2011. We raden ten zeerste aan 
om aangesloten te zijn bij een freestyle club.  

Absolute vereisten om deel te nemen zijn: 

- Aangesloten zijn met een competitielicentie bij NskiV of SVL 
- Het dragen van een helm en wedstrijdnummer vanaf de start van de officiële training 
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1.4 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 in Laax. Om zo breed 
mogelijk te ontwikkelen als rider zijn alle disciplines (zie punt 3) opgenomen. 

 

2 Wedstrijdreglement 

 

Onderstaande regels worden vooropgesteld maar de organisatie behoudt het recht om deze te 
wijzigen indien nodig. (Cfr: grootte van categorieën, timing,…)  

 

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 €20, toegang tot de piste inclusief, bij voorinschrijving.  

De voorinschrijvingen sluiten woensdag om 12h voor de competitie. Inschrijving op de dag zelf is 
mogelijk maar bedraagt €30 wedstrijdgeld. 
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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 valt te beurt aan clubs en in sommige gevallen 
NskiV of SVL zelf. 

 

Een overzicht van de organisatoren: 

 

Datum Locatie Organisator 

5/10 Zoetermeer (NED) NskiV 

16/11 Landgraaf (NED) Shredmasters 

17/11 Landgraaf (NED) Martijn Oostdijk 

23/11 Ice Mountain (BEL) 
Freestyle snowboard team Ice 

Mountain 

11/01 Snow Valley (BEL) 
Freestyle snowboard team Snow 

Valley & Airborne 

28/03 Aspen (BEL) XBrigade 

07 en 08/04 Laax (CHF) SVL en NskiV 

09/05 Terneuzen (NED) NskiV 

16 en 17/05 Landgraaf (NED) SVL en NskiV 

 

 

 

 



 6 

2.3 Categorieën 

 

De categorieën zijn een kopie van deze van de FIS. In sommige sporten er voor geopteerd om 
leeftijdcategorieën samen te voegen op basis het verwachte aantal deelnemers. We streven er naar 
om volledige podia uit te kunnen reiken. 

 

Categorieën 2019/2020 

Heren SB   Dames SB   Freestyle Ski 

Senior: 2002 en ouder  Senior: 2004 en ouder  Senior women: 2011 en ouder 

Junior: 2003 t/m 2004  Rookie: 2005 t/m 2006  Senior men: 2002 en ouder 

Rookie: 2005 t/m 2006   Youth: 2007 t/m 2011  Rookie men: 2003 t/m 2006 

Youth: 2007 t/m 2011      Youth: 2007 t/m 2011 

 

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. 

 

2.4 Scoring 

 

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. 

2.4.1 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. 
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2.4.2 Podia en prijzen 

De prijzen voor de podia worden voorzien door de organisator van de wedstrijd. De podia die 
uitgereikt worden zijn steeds dagpodia. Enkel tijdens het finale weekend zullen de podia van de DC, 
het VK en de FT uitgereikt worden. 

In geval van een ex aequo voor de FT, DC of VK zullen het aantal behaalde medailles over de ganse FT 
bepalend zijn. 

2.4.3 Resultaten 

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

 

 
 

Seriepunten ‘The Freestyle Tour’ 
 

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     5,85 
28     5,20 
29     4,68 
30     4,16 

 
 

*Aan deelnemers die als wedstrijduitslag een diskwalificatie hebben worden geen 
seriepunten toegekend.	
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2.5 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. 

Vrijdagavond voor de wedstrijddag zal de organisatie alle ingeschreven riders berichten over het 
format. 

3 Disciplines 

 

De 2 Olympische disciplines Big Air en Slopestyle zijn ruim vertegenwoordigd in de FT. Rail krijgt een 
speciaal plaatsje met 2 geisoleerde wedstrijden.  

 

 

 

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

 

 


