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COMMUNICATION   N°  33/2016 25-07-2016 

Belgian Skating Pass – aanmelding bij competities 
Belgian Skating Pass – présentation aux compétitions  

Alle Belgian Skating Passes dienen voor het seizoen 2016-2017 te worden voorzien van een recente pasfoto. 
Afmetingen van de pasfoto zijn 3,5 cm x 4,5 cm. De foto dient met dubbelzijdige kleefband bevestigd te worden zoals op 
bijgevoegd voorbeeld. 

De Skating Pass zal ook worden voorzien van een stempel van de K.B.K.F. en dit op de eerste wedstrijd van het seizoen 
waaraan de schaatser deelneemt. 

Aanmelden op wedstrijden gebeurt steeds persoonlijk en mét de Skating Pass.  

Indien de deelnemende schaatser zijn/haar Skating Pass niet kan voorleggen bij het aanmelden, zal een boete worden 
opgelegd van € 20,00. Dit wordt na de wedstrijd door KBKF gefactureerd aan de club waarbij de betreffende schaatser is 
aangesloten.  

Bij verlies van de Skating Pass kan een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Prijs : € 50,00, door KBKF gefactureerd 
aan de club waarbij de betreffende schaatser is aangesloten. 

Aan de clubs wordt bijgevolg gevraagd om hun competitieve leden hiervan uitdrukkelijk te informeren zodat boetes 
kunnen vermeden worden. De clubs wordt anderzijds gevraagd om de nodige maatregelen te treffen om dergelijke 
boetes van de betrokken schaatser te kunnen recupereren. 

 
 
Pour la saison 2016-2017, tous les Belgian Skating Pass doivent être muni d' une photo d'identité récente. 
Les dimensions de la photo sont 3,5 cm x 4,5 cm . La photo doit être attachée avec du ruban adhésif double face, 
comme illustré dans l'exemple en annexe. 

Le Skating Pass sera également muni d'un cachet de F.R.B.P.A. à la première compétition de la saison dans laquelle le 
patineur participera. 

Se présenter pour des compétitions se fait toujours en personne et avec le Skating Pass. 

Si le participant ne peut pas soumettre son Skating Pass lors de l'enregistrement , une amende sera imposée de € 20.00, 
et facturée par F.R.B.P.A. après la compétition au club auquel  le participant est inscrit. 

En cas de perte, un nouvel exemplaire peut être commandé. Prix: 50,00 € , facturé par F.R.B.P.A. au club auquel le 
participant est inscrit. 

Les clubs sont donc invités d’informer expressément leurs membres afin d’éviter les sanctions. D’autre part les clubs 
doivent prendre les mesures nécessaires pour récupérer les amendes du participant concerné. 
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