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Level Test regulations - wat is er veranderd 
 
 Er zijn bijkomende testen gemaakt die op het component gedeelte van een free programma kunnen behaald 

worden. Deze testen worden  PCS-level testen genoemd worden. PCS is de afkorting van Program 
Component Score 

 
 Deze testen zijn in het leven geroepen om het niveau van de schaatsers op het components gedeelte te 

verbeteren op termijn. Door deze testen zal er meer aandacht besteed worden aan dit onderdeel door 
schaatsers en coaches. 

 
 De punten die voorop gesteld zijn komen uit de nationale wedstrijden nationale A-& B- competities. 
 
 Er is voor deze testen een duidelijke termijn vastgelegd wanneer deze punten geëvolueerd worden. De 

eventuele nieuwe scores van deze evaluatie zullen bekend gemaakt worden in Januari 2020. Iedereen weet 
dan de eventuele aangepaste scores voor het seizoen 2020-2021. 

 
 De punten voor de Figure-Skating level testen blijven onaangepast ondanks dat er een wijziging is in het Free 

programma voor de jongens, heren.   
 
 Schaatsers die aan nationale & Belgische internationale interclub A-competities willen deelnemen hebben de 

gevraagde  PCS-level test nodig om in een bepaalde categorie te kunnen deelnemen.   
 
 

 
 



National B-competitions - wat is er veranderd 
 

 Coaches met een licentie kunnen deelnemen aan nationale B-competities mits deze geen 
schaatsers te begeleiden hebben op dezelfde wedstrijd. 

 

 Elke schaatser die lid is van een Belgische club ongeacht welke nationaliteit kan deelnemen. 
 

 Schaatsers kunnen op deze wedstrijden een PCS-level of een Figure-Skating level behalen. 
 

 Schaatsers hebben in nationale & Belgische intern. interclub B-competities geen PCS-level test 
nodig, de Figure-Skating level tests zijn hier nog steeds bepalend in welke categorie een 
schaatser kan deelnemen.  

 

 Bij het behalen van een hogere Figure-Skating level test geldt er nog steeds een periode van 3 
maanden alvorens de schaatser van categorie moet verhogen maar indien de schaatser vroeger 
van categorie wil verhogen kan dit tot ten laatste 10 dagen voor de eerste competitie dag van 
de deelnemende competitie. 

       Deze regel geldt voor alle nationale en Belgische internationale interclub competities!!! 
 

 De categorie Miniemen krijgt een ook bonus van 0,50 punten voor één 1 Axel omdat deze 
categorie niet meer toegankelijk is de nationale & internationale A-competities.  

 



 De indelingen van de categorieën met meer dan 36 schaatsers in B-competities: 
 
Schaatsers die kunnen deelnemen in A-competities worden normaal niet gemengd met 
schaatsers die enkel in B-competities kunnen deelnemen behalve als er minder dan 3 
deelnemers in de A- of B reeks in dezelfde categorie starten. Deze worden in één groep 
geplaatst. 
 
Bij categorieën van meer dan 36 deelnemers in een reeks (A-of B reeks) kan de organisatie 
(inrichtende club) deze opsplitsen in 2 groepen gebaseerd op de leeftijd van de schaatsers op 1 
Juli voor de competitie . De organisatie (club) kan tot meerdere opsplitsingen overgaan indien 
ze dit wensen. 
 
Categorieën met minder dan 18 deelnemers worden niet opgesplitst. 
 
Deze verdeelsleutel geldt voor alle  nationale en Belgische internationale interclub B-
competities!!!  
 



 Wat zijn gecombineerde (koppel) wedstrijden: 
 
         Gecombineerde wedstrijden zijn  nationale A  & B wedstrijden en eventueel Adult wedstrijden     
         die plaatsvinden op dezelfde plaats en datum. 
  
         Schaatser die de criteria hebben om in een A-competitie deel te nemen kunnen niet in de  
         B-competitie inschrijven in deze vorm van wedstrijden. 
 
         Adult schaatsers kunnen in de B-competitie inschrijven indien zij de competition level test    
         behaald hebben, maar hebben een keuze te maken tussen Adult of B-competitie.  
         Op beide wedstrijden inschrijven kan niet. 
 
         Schaatsers die lid zijn van een Belgische club ongeacht welke nationaliteit kunnen enkel 
         deelnemen in de B-competitie. 
  
 
 
 
 
 
  
 



Belgian international interclub - wat is er veranderd: 
 

 Deze wedstrijden hebben dezelfde voorwaarden als de nationale B-competities, toch is er een 
klein verschil: 
 

 Buitenlandse schaatsers die lid zijn van een Belgische club maar niet beschikken over een 
release kunnen niet inschrijven onder de Belgische club, deze schaatsers dienen in te schrijven 
onder de buitenlandse club waar ze officieel deelnemen. 
 

 

 
 



National A-competitions - wat is er veranderd: 
 

 De categorieën in de nationale A-competities zijn:   
 Basic Novice   
 Intermediate Novice  
 Advanced Novice 
 Junior 
 Senior 

 
 Categorieën indelingen volgens level of leeftijd bestaan niet meer.  

 
 Om deel te nemen aan nationale A-competities worden er volgende vereisten gevraagd: 

 Leeftijd voor de categorieën volgens reglement 
 Een Figure-Skating level en een PCS-level voor de categorieën volgens reglement 

 
 Schaatsers die de leeftijdsgrens van Advanced Novice hebben en in het bezit zijn van 

minimum een Advanced Novice FS-level en een Advanced Novice  PCS-level moeten in de 
categorie Advanced Novice starten. 

   
     



 
 
 De indelingen van de categorieën met meer dan 36 schaatsers in A competities: 

 
Bij categorieën van meer dan 36 deelnemers kan de organisatie (inrichtende club) deze opsplitsen 
in 2 groepen gebaseerd op de leeftijd van de schaatsers op 1 Juli voor de competitie. De 
organisatie kan meerdere opsplitsingen maken indien de organisatie dit wenst. 
 
Categorieën met minder dan 18 deelnemers worden niet opgesplitst. 

 
      Deze verdeelsleutel geldt voor alle nationale en Belgische internationale interclub A-competities!!!   
 



 
 

Belgian international interclub A-competitions - wat is er veranderd: 
 

 De categorieën in de Belgische internationale interclub A-competities zijn:   
 Basic Novice  
 Intermediate Novice  
 Advanced Novice 
 Junior 
 Senior 
 

 Om deel te nemen aan Belgische internationale interclub A-competities worden er 
volgende vereisten gevraagd: 

 Leeftijd voor de categorieën volgens reglement 
 De gevraagde Figure-Skating level en een PCS-level voor de categorieën 

volgens reglement 
 

 De schaatsers starten in dezelfde categorieën zoals in de nationale A-competities. 
Terugkoppelen naar een lagere categorie kan niet meer. 
 
 

   



National synchronized skating regulations – wat is er veranderd 
 

 Er is een nieuwe categorie bijgevoegd namelijk Pre-Juvenile 
 
 Categorieën Pre-Juvenile, Juvenile, Basic Novice en Mixed Age hebben geen 

minimum aantal schaatsers meer nodig. 
 
   
 
 



National Adult regulations – wat is er veranderd 
 

 De minimum leeftijd is 16 jaar op 1 Juli voor de competitie 
 

 Er zijn  4 categorieën: 
 Adult Bronze 
 Adult Silver 
 Adult Gold 
 Adult Master 
  

 Coaches kunnen in alle categorieën deelnemen. 
 
 De dames en heren schaatsen in verschillende groepen per categorie. 
 
 Initiators en monitors kunnen in  Adult competities de deelnemers begeleiden. 
 
 De inhoud van de categorieën singles zijn aangepast naar het nieuwe reglement van Adult 

Open in Oberstdorf (GER) en Vancouver (CAN) 
 

 



Foreign NON ISU international interclub competitions 
Geen verandering 

Single skating: 
 
 Aan deze interclub wedstrijden in het buitenland kan iedereen ervaring gaan opdoen naar 

kunnen. 
 

 Ook schaatsers zonder “Competition Level test” kunnen op deze wedstrijden aan de 
recreatieve categorieën deelnemen om hun eerste ervaring met een competitie op te doen.  

  
 Deze buitenlandse int. interclubs worden na goedkeuring op de welgekende website Skate 

Belgium gepubliceerd. 
 
 De clubs schrijven hun geïnteresseerde schaatsers in op deze wedstrijden en sturen een kopij 

van de inschrijving naar de Secretaris-Generaal en de Sport Coördinator. 
 
 Op buitenlandse int.interclubs kunnen GEEN verhoging van levels toegekend worden noch het 

behalen van punten voor het BNT.    



Synchronized Skating: 
 

 Alle Belgische teams kunnen deelnemen aan NON-ISU listed int. interclub competities in de 
categorieën volgens kunnen. 
 

 Deze buitenlandse int. interclubs worden na goedkeuring gepubliceerd op de Skate Belgium 
website. 
 

 De clubs schrijven de geïnteresseerde teams in de int. interclub in en sturen een kopij van de 
inschrijving door aan de Secretaris-Generaal en de Sport Coördinator. 
 

 Aangezien in België maar 2 competities bestaan tellen de behaalde resultaten op de 
buitenlandse int. interclubs WEL mee voor het BNT. Hier wordt op alle wedstrijden met video 
replay gewerkt aangezien het aantal schaatsers in de Teams. 
 

 Na deelname aan een wedstrijd sturen de clubs binnen de 5 dagen na de competitie de 
resultaten (inclusief de judges score) van elk team door naar de Sport Coördinator.      
 
 



Belgian National Team regulations – wat is er veranderd 
Single Skating: 
 
 De hoofdcoaches van geselecteerde schaatsers in Teams A & B moeten volgende informatie aan 

de sport coördinator doorgeven: 
 De muziekkeuze van de programma’s – indien dit verandert 
 De planning van de zomertrainingen  
 De competitie planning zowel binnenlandse als buitenlandse wedstrijden 
 Veranderingen in de planning van een schaatser tijdens het seizoen 
 Op de hoogte brengen van blessures of ziekte  
 

 De geselecteerde schaatsers van Teams A & B dienen een afspraak te maken met de sport 
coördinator om de programma’s die ze in het buitenland zullen schaatsen voor te rijden in 
samenspraak met een Jury. 

 
  De punten van het BNT zijn ongewijzigd omdat er een verandering is van jurering  (+5 -5) bij het 

ISU.  
 

 Voor Teams A & B is er een mogelijkheid bijgekomen om geselecteerd te geraken namelijk het 
totaal punten resultaat.      



 Voor Team A is er voor de JGP, JWK, EK en WK een meer gedetailleerde informatie gegeven indien 
er meerdere schaatsers in aanmerking zouden komen voor deze wedstrijden. 

 
 Bij de speciale opmerking van Teams A & B is er nog eens de nadruk gelegd bij ziekte of blessure 

dat het doktersattest in het Engels moet geschreven zijn. 
 
 Er staat ook een item voor Team leaders in wat hun taken zijn alsook dat de schaatsers en coaches 

het respect moeten tonen om de team leader in te lichten waar en wanneer ze zijn. 
 
 Voor Team B  zijn er geen chick en cubs categorieën meer.  
  
 Schaatser die de leeftijd hebben vanaf 13 jaar en niet over de gevraagde advanced novice criteria 

beschikken kunnen niet in intermediate novice in ISU listed competities deelnemen.  
 

 
 

 
 



 De punten van het BNT voor volgend seizoen worden in Januari 2019 bekend gemaakt zodat 
de schaatsers naar deze punten kunnen werken in de tweede helft van seizoen 2018-2019 om 
zo verder in het team te blijven. 
 

 In Team C worden geen schaatser meer toegelaten die door hun leeftijd van categorie moeten 
verhogen.  

 
 Vanaf seizoen 2019-2020 zal er voor de categorieën Advanced Novice, Junior en Senior niet 

één maar 2 onderdelen gevraagd worden om in het Team C te kunnen zetelen. D.W.Z. één 
onderdeel in short en één onderdeel free.      

 



BNT synchronized skating – wat is er veranderd 
 
 Het Belgian National Team reglement voor synchronized skating bestaat  uit 1  Team: 
 

 Team A  
 

     
 



Belangrijke veranderingen goedgekeurd op het ISU congres! 

Jump sequences: 

A jump sequence consists of 2 (two) jumps of any number of revolutions, 
beginning with any listed jump, immediatly followed by an Axel type jump with 
a direct step from the landing curve of the first jump to the take-off curve of the 
Axel jump. 

Special factor 1.1 for jump elements in the second half 

In the Short Program and Free Skating of Single Skating the Base Values for 
jump Elements started in the second half of the program will be multiplied by a 
special factor 1.1 in order to give credit for even distribution of difficulties in the 
program. 

However, only the last one jump element executed in the second half counts for 
the 1.1 factor in the Short Program and the last three jump elements in the 
second half for the Free Skating  


