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COMMUNICATION   2021.03 02-04-2021 

Ondersteuning A-schaatsers 
 

 

Elke schaatser die op 15-05-2021 nog voldoet aan de voorwaarden om aan A-wedstrijden deel te kunnen nemen, mag 
ervoor kiezen om in de volgende Belgische A-wedstrijden één (1) level hoger uite te komen dan zijn/haar huidige 
categorie. Deze maatregel moet de schaatsers toelaten sneller de nodige TES- en PCS-levels voor deze hogere categorie 
te behalen en dus tijd terug te winnen na een grotendeels verloren seizoen.  

De maatregel is slechts tijdelijk en geldt tot 15-11-2021.  

Wij vragen de schaatsers en hun coaches om een doordachte keuze te maken. Eens voor de hogere categorie gekozen, 
kan tijdens de duur van de maatregel niet meer worden teruggekeerd naar de oude categorie.  

Om eventuele onduidelijkheden bij wedstrijdinschrijvingen te vermijden zal er op 15-05-2021 een lijst worden 
gepubliceerd met de exacte categorie waarvoor gekozen kan worden. De keuze moet dan kenbaar gemaakt worden 
uiterlijk op 15-08-2021 aan de nationale secretaris secretariaat.kbkf@telenet.be alsook aan de clubsecretaris. Op basis 
daarvan zal dan een definitieve lijst voor de wedstrijdinschrijvingen worden opgemaakt. 

Vanaf 15-11-2021 zal elke schaatser opnieuw schaatsen in de categorie overeenkomstig zijn/haar TES- en PCS-level op 
dat ogenblik.  

 

Ter info : het gekozen level heeft ook invloed op inschrijvingen voor B-wedstrijden, mits de schaatser daar niet reeds in 
een hogere categorie diende uit te komen.  

Voorbeeld 1 : 15-05 : TES BNO, PCS BNO, schaatsleeftijd 9 (BNO A). Vanaf 01-07 heeft deze schaatser schaatsleeftijd 10. 
De schaatser kiest ervoor uit te komen in INO. Indien de schaatser inschrijft voor een B-wedstrijd zal hij/zij ook daar 
uitkomen in INO A. 

Voorbeeld 2 : 15-05 : TES INO, PCS INO, schaatsleeftijd 14 (INO A). De tijdelijke maatregel laat één level hoger toe, dus 
ANO. Vanaf 01-07 heeft de schaatser echter schaatsleeftijd jusqu'au 15-11 15 en zou hij/zij in JUN moeten uitkomen. De 
schaatser kan bijgevolg niet meer inschrijven voor A-wedstrijden, maar kan tot 15-11 wel inschrijven als ANO B in 
B-wedstrijden. 

Voorbeeld 3 : 15-05 : TES ANO, PCS BNO, schaatsleeftijd 11 (BNO A). De schaatser kan ervoor kiezen uit te komen in INO 
A op A-wedstrijden. Op B-wedstrijden blijft hij/zij uitkomen in ANO A.   

 
 
 
 
 
 
Version francophone : voir verso 
  

mailto:secretariaat.kbkf@telenet.be


Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie vzw – K.B.K.F. 
Fédération Royale Belge de Patinage Artistique asbl – F.R.B.P.A. 

aangesloten bij B.O.I.C. en I.S.U. /affiliéé au C.O.I.B. et I.S.U. 

Page 2 of 2  

 
 

K.B.K.F. / F.R.B.P.A. Jurgen Schroyen, Secretary-General KBC Bank account 
Zavelstraat 8, 3071 Kortenberg, Belgium Mobile phone : +32 496 10 09 96 IBAN : BE34 2300 3271 5490 
416.864.725 e-mail : secretariaat.kbkf@telenet.be BIC : GEBABEBB 

COMMUNICATION   2021.03 02-04-2021 

Support patineurs A 
 

 

Tout patineur qui, le 15-05-2021, remplit encore les conditions pour participer aux compétitions A, peut choisir de 
patiner un (1) niveau supérieur à sa catégorie actuelle dans les compétitions A belges suivantes. Cette mesure devrait 
permettre aux patineurs d'atteindre plus rapidement les niveaux TES et PCS nécessaires pour cette catégorie supérieure 
et ainsi de reprendre du temps après une saison largement perdue. 

La mesure n'est que temporaire et s'appliquera jusqu'au 15/11/2021. 

Nous demandons aux patineurs et à leurs entraîneurs de faire un choix mûrement réfléchi. Une fois la catégorie 
supérieure choisie, il n'est plus possible de revenir à l'ancienne catégorie pendant la durée de la mesure. 

Afin d'éviter toute incertitude dans les inscriptions aux compétitions, une liste sera publiée le 15-05-2021 avec la 
catégorie exacte qui pourra être choisie. Le choix doit alors être porté à la connaissance du secrétaire national 
secretariaat.kbkf@telenet.be au plus tard le 15-08-2021 ainsi qu’au secrétaire du club. Sur cette base, une liste 
définitive des inscriptions aux competitions sera établie. 

À partir du 15/11/2021, chaque patineur re-patinera dans la catégorie en fonction de son niveau TES et PCS à ce 
moment-là. 

 

A titre d’information : le niveau choisi affecte également les inscriptions aux compétitions B, à condition que le patineur 
ne soit pas déjà obligé de patiner dans une catégorie supérieure. 

Exemple 1 : 15-05 : TES BNO, PCS BNO, âge de patinage 9 ans (BNO A). A partir du 1er juillet, ce patineur a 10 ans. Le 
patineur choisit de patiner en INO. Si le patineur s'inscrit à une compétition B, il/elle participera également en INO A. 

Exemple 2 : 15-05 : TES INO, PCS INO, âge de patinage 14 ans (INO A). La mesure temporaire permet un niveau 
supérieur, donc ANO. À partir du 1er juillet, cependant, le patineur a 15 ans et devrait concourir en JUN. Le patineur ne 
peut donc plus s'inscrire aux compétitions A, mais peut s'inscrire aux compétitions B en ANO B jusqu'au 15-11. 

Exemple 3 : 15-05 : TES ANO, PCS BNO, âge de patinage 11 ans (BNO A). Le patineur peut choisir de participer aux 
compétitions A en INO A. Aux compétitions B, il/elle continue de patiner en ANO A. 

 

 

 

 

 

Nederlandse versie : zie keerzijde 


