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Figure Level Test regulations
 Om nationale competities te kunnen deelnemen dient een schaatser eerst een “competition
level test” af te leggen, wel eens de “instap level” genoemd.
 Na het behalen van deze “competition level test” kan de schaatser starten in de National Bcompetitions , categorie Pre-Miniemen om zo verdere “Figure Skating Level tests” te behalen.
 Voor het verkrijgen van een “Figure Skating Level test” dient de schaatser een minimum TES
te behalen in het “free program”. Deze minimum TES punten van de Figure Skating Level
testen zijn ontstaan op basis van de vroegere testen uit het vorige systeem.

 De benamingen van de “Figure Skating Level testen” hebben we gemakkelijkheid halve
genoemd naar de categorie waar de schaatser ten minste in nationale B-competities kan
starten.

Het verschil tussen de vroegere testen en de huidige Figure Skating Level testen
Vroegere testen:

 De vroegere testen bestonden uit voorgeschreven sprongelementen, pirouetten en steps in
een bepaald level die de schaatser in een free program toonde tijdens een competitie. De
individuele beoordelingen van de juryleden per voorgeschreven element was doorslaggevend.
Het slaagpercentage bij deze testen lag vroeger duidelijk lager dan heden door deze regels.
Huidige level testen:

 De huidige “Figure Skating Level testen” bestaan uit een free program geschaatst naar de
voorgeschreven regels per categorie ZONDER opgelegde elementen. Nu dient de schaatser
enkel de voorgeschreven TES het behalen voor een bepaalde test. Zo kan er in de categorieën
tactisch gespeeld worden om het minimum TES te bereiken van een test.
 De KBKF/FRBPA heeft gekozen voor het “Technical Element Score (TES)” systeem zoals dit
gebruikt wordt bij het ISU. Het ISU vraagt ook geen opgelegde voorgeschreven elementen
voor het behalen van deze TES.

 Het TES systeem op ISU vlak wordt aanschouwd als een puntengroepering die je moet
bereiken om deel te kunnen nemen aan EK, WK, JWK, GP (senior). Dit is reeds een voorselectie
voor deze events.

 Op nationaal vlak zijn de “Figure Skating Level testen” ook een puntengroepering voor de
categorieën waar de schaatsers in kunnen deelnemen.
Het doel van deze puntengroepering:

 Er ontstaat een goede concurrentie tussen de schaatsers die deze punten hebben behaald
volgens de categorie waarin de schaatsers deelnemen.
 De categorieën worden interessanter omdat de schaatsers voorgeselecteerd zijn op basis van
het behalen van het TES level (Figure Skating Level test).
 Schaatsers ervaren op vroegere leeftijd concurreren tegen elkaar tijdens een wedstrijd. Dit
kunnen ze zeker gebruiken op eventuele internationale wedstrijden.

De voor- en nadelen van het Figure Skating Level test systeem
 Voordelen:
 Door het versoepelen van de level testen kunnen meerdere schaatsers kunnen
deelnemen aan nationale A- & int. interclub A-competities.
 De schaatsers kunnen op jongere leeftijd een hoger level behalen, wat meestal op Bcompetities verworven wordt omdat de schaatsers daar in de categorie moeten starten
volgens hun level. Zo ondervinden de schaatsers op latere leeftijd minder beperking
van de gevraagde leeftijdsgrens in nationale A-competities.
 Schaatsers kunnen ook sneller doorstromen naar hogere categorieën met een short
programma om daar vroeg genoeg ervaring mee op te doen. De schaatsers komen
daar in categorieën waar er in het short wel opgelegde elementen gevraagd worden
die deze dienen voor te brengen. Hier heb je dan de beproeving van de opgelegde
elementen in een competitie wat het ISU oplegt. Beter vroeger ervaring opdoen dan
net op tijd in deze categorieën te belanden.
 Nadeel:
 Als men de visie van de “Figure Skating Level testen” bekijkt zoals het vroegere
systeem waar je bepaalde voorgeschreven elementen moest afleggen om zo eerst een
test te bereiken om dan in een categorie te kunnen deelnemen.

Moves in the field (MIF) testen:
 Schaatsers zijn nog steeds in de mogelijkheid om deze testen af te leggen.
 Vanaf seizoen 2017-2018 worden deze testen afgelegd volgens de nieuwe MIF testen.
 Voordelen:
Deze testen zijn nog steeds een goede basis om de vaardigheid van de skating skills te
verbeteren.

National B-competitions
 Deze competities zijn ontworpen voor de schaatsers die een competition level test behaald
hebben en willen instappen in het nationaal competitie systeem alsook voor schaatsers die
graag competities willen deelnemen maar niet aan de normen (level en leeftijd) voldoen om
aan nationale A-competities te kunnen deelnemen.
 De schaatsers nemen in deze competities enkel deel volgens hun level.
 Schaatsers die wel in nationale A-competities kunnen deelnemen mogen ook deelnemen in
deze wedstrijden maar niet gemengd met de B-competitie schaatsers. De A-competitie
schaatsers hebben een aparte reeks waar deze ook schaatsen volgens het behaalde level.
 Schaatsers die eventueel ook aan Adult (enkel de categorie Young Adults) wedstrijden
deelnemen kunnen hier ook volgens hun behaalde level deelnemen.
 Op deze wedstrijden kunnen schaatsers een hogere Figure Skating Level test halen.

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

 Buitenlandse deelnemers kunnen niet deelnemen in de categorieën Pre-Miniemen en
Miniemen.
 Buitenlandse schaatsers nemen enkel deel in de reeks van de A-competitie schaatsers.
 Buitenlandse schaatsers worden ingedeeld volgens leeftijd, de Belgische deelnemers
volgens level.
 Belgische schaatsers kunnen op deze wedstrijden een verhoging van een “Figure Skating Level
test” behalen.

National A-competitions
 Deze competities zoals Rivieren Cup (koppel wedstrijd), BK, Miniemen Cup, VK, zijn onder de
noemer nationale A-competities gegroepeerd waar de schaatsers aan de normen van deze
wedstrijden moeten voldoen.
 Wat zijn die normen:
1) bezitten van het gevraagde level volgens de categorie
2) in de leeftijdsgrens zitten volgens de categorie
 De categorieën zijn ingedeeld in groepen volgens level of leeftijd om een “faire” concurrentie te
maken. Schaatsers kunnen volgens leeftijd en/of Figure Skating Level test concurreren.
Miniemen, Novice A en Novice B zijn ingedeeld volgens hun Figure Skating Level test.
Advanced Novice en Junioren volgens hun leeftijd.

Overzicht:
Miniemen: volgens level
Groep 1: miniemen leeftijd met Miniemen level
Groep 2: miniemen leeftijd met een hoger level dan Miniemen level

Novice A: volgens level
Groep 1: Novice A leeftijd met Novice A level
Groep 2: Novice A leeftijd met een hoger level dan Novice A maar niet in het bezit
zijn van een Junior level.
Novice B:

Bestaat enkel uit 1 groep omdat het maximum level Advanced Novice level kan zijn
En dit enkel een level hoger is.

Advanced Novice: volgens leeftijd
Groep U13 (under 13 years): zijn Novice A leeftijd schaatsers met minstens een
Junior level.
Groep U15 (under 15 years): zijn Novice B leeftijd schaatsers met minstens een
Junior level.
Junior: volgens leeftijd
Groep U17 (under 17 years): zijn Junior leeftijd schaatsers met minstens een
Junior level.
Groep U19 (under 19 years): zijn Junior leeftijd schaatsers met minstens een
Junior level.
Senior: in deze categorie is geen indeling nodig.

 Op deze wedstrijden kan de schaatser een verhoging van level behalen en ook de gevraagde
punten voor het BNT halen.

Belangrijke weetjes voor secretariaten:
 De secretariaten van de clubs schrijven de deelnemers van hun club in volgens de categorie waar de
schaatsers in hoeven te schaatsen.
 De indeling van de groepen in de categorieën gebeurd door de KBKF/FRBPA. Dus jullie hoeven geen
rekening te houden met de groepen in de categorieën.
 Schaatsers die op een A of B wedstrijd voor een bepaalde nationale A-competitie nog een hoger
level halen worden automatisch in de hogere groep gestoken. Dit geldt voor de categorieën
Miniemen, Novice A en Novice B. Zo blijven de schaatsers in de groepen steeds juist geplaatst.
 Wat zijn gekoppelde wedstrijden: Dit zijn wedstrijden waar er verschillende vormen van de
competities op een zelfde datum doorgaan. Bv. Rivieren Cup is een gekoppelde wedstrijd, er is een
nationale B-competitie gekoppeld met een nationale A-competitie, een adult wedstrijd en een
recreantanten wedstrijd. Op zulke gekoppelde competities kunnen de A-competitie schaatsers niet
deelnemen aan de nationale B-competities. De A-competitie schaatsers zullen enkel ingeschreven
kunnen worden in de nationale A-competitie en daar volgens het nationale A-reglement starten. De
schaatsers die zich inschrijven in de adult wedstrijd kunnen niet inschrijven in de B-competitie in
deze gekoppelde wedstrijden.

Belgian international interclub A-competitions
 Deze wedstrijden zoals Antwerp Diamond Trophy, Finlandia Cup, Ice Talent Trophy en
Kempen Trophy (singles) zijn geklasseerd onder de Belgian int. interclubs Acompetities. De Belgische deelnemers nemen deel in de categorieën volgens
minimum gevraagde level en leeftijd, de buitenlandse schaatser schaatsen volgens de
gevraagde leeftijd in de categorieën.
 Toch is in de Belg. Int. interclub A-competities een groot verschil t.o.v. de nationale Acompetitie reglementen.
 Een Novice A leeftijd schaatser met een Junior- of Senior level die op nationale Acompetities moet deelnemen in de Advanced Novice categorie, krijgt de kans om
deel te nemen in de Belg. Int. interclub A-competities in de Novice A categorie.
 Een Novice B leeftijd schaatser met een Junior- of Senior level die op nationale Acompetities moet deelnemen in de Advanced Novice categorie, krijgt de kans om
deel te nemen in de Belg. Int. interclub A-competities in de Novice B categorie.
 Eens de schaatser opteert voor een hogere categorie kan dan de minimum
leeftijdscategorie in Belg. Int. interclub A-competities kan deze niet meer verlagen van
categorie bij de volgende Belg. Int. interclub A-competities.

 Een schaatser kan wel op de volgende Belg.int.interclub A-competites van categorie verhogen
als deze over de nodige normen beschikt voor die categorie maar blijft dan ook verder in deze
categorie deelnemen. Terug inschrijven in een lagere categorie kan niet meer.
 Deze reglement aanpassing is gemaakt voor onze jongere schaatsers met een hogere level
(puntengroepering) in België om zich alsnog te kunnen meten met de buitenlandse schaatsers
van hun leeftijd. Het is een mogelijkheid maar is niet absoluut noodzakelijk. Dit is een
beslissing die de coach met de schaatser individueel beslist.

 Op deze wedstrijden kan de schaatser een verhoging van level behalen en ook de gevraagde
punten voor het BNT halen.

National synchronized skating regulations
 Synchro is een teamsport die langzaam maar zeker meer populariteit krijgt in Begië. Intussen
hebben we in België reeds 13 verschillende team samenstellingen.

 De nationale regels voor synchro waren dan ook belangrijk om deze op papier te zetten zodat
onze 2 wedstrijden in België, Wintercup (ISU-listed) en Kempen Trophy synchro (NON ISUlisted int. interclub) met dezelfde regels toegepast worden.

National Adult regulations
 De adult wedstrijden vielen afgelopen seizoen onder de B-competities. Vanaf dit seizoen
hebben deze wedstrijden een apart reglement.
 Het ijsdansen werd in deze reglementen vanaf dit seizoen ook opgenomen, namelijk
Compulsory (opgelegde) dansen die in duo of single kunnen deelgenomen worden.
 Dit adult ijsdans reglement wordt onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën zoals bij
het adult single reglement.
 In het adult ijsdansen kunnen ook jongere schaatsers onder 18 jaar deelnemen aan de
verschillende level categorieën, om zo kennis te maken met het ijsdansen.
 Schaatsers die zich inschrijven voor een adult wedstrijd hebben GEEN “Competition Level
test” of “MIF testen” nodig om deel te nemen.

Foreign NON ISU international interclub competitions
Single skating:
 Aan deze wedstrijden in het buitenland kan iedereen ervaring gaan opdoen naar kunnen.

 Schaatsers zonder “Competition Level test” kunnen op deze wedstrijden aan de recreatieve
categorieën deelnemen om hun eerste ervaring met een competitie op te doen.
 Alle andere schaatsers kunnen aan deze competities deelnemen in de categorieën volgens
kunnen.
 Deze buitenlandse int. interclubs worden na goedkeuring op de welgekende website Skate
Belgium gepubliceerd.

 De clubs schrijven hun geïnteresseerde schaatsers in aan deze wedstrijden en sturen een kopij
van de inschrijving naar de Generale Nationale Secretaris 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 Generale Nationale secretaris en de Sport Coördinator.
 Aangezien in België maar 2 competitie 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.
 Na de deelgenomen 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 om deze punten te laten
meetellen voor het BNT. Indien dit niet het geval is tellen de behaalde resultaten niet mee voor
het BNT.

Belgian National Team regulations
Single Skating:
 Het Belgian National Team reglement voor single skating bestaat vanaf dit seizoen uit 3
verschillende groepen:

 Team A
 Team B
 Team C
 Deze 3 groepen hebben verschillende niveaus die verdeeld zijn naargelang de gepresteerde
resultaten van de schaatsers.
 De verschillende niveaus worden jaarlijks bepaald aan de hand van de ISU-listed
wedstrijdresultaten van het voorgaand seizoen.
 In een aparte database worden zowel de TES scores, Component scores en total result score in
short- en free program bij gehouden.
 Hieruit kan ik de vooruitgang op internationaal niveau dan ook controleren en is deze uiteraard
bepalend voor de punten van het BNT.
 Daardoor worden deze punten voor het BNT ook jaarlijks aangepast.

Hoe wordt de berekening van de onderdelen gemaakt:
 Van de resultaten op het ISU-listed niveau wordt de mediaan genomen van alle wedstrijden en alle
in alle categorieën die deze wedstrijden bevatten.
 Op de totale som van deze wedstrijden per categorie en onderdeel wordt het gemiddelde
berekend.

 De wedstrijden zoals EK, WK, JWK, JGP, senior challenger series worden apart berekend omdat
daar het niveau ook anders ligt.*

Rede waarom er nu ook components scores en totale scores in short- en free program
vooropgesteld worden voor het BNT:
 Uit de afgelopen 2 seizoenen met het nieuwe systeem is wel duidelijk geworden dat er op
nationaal niveau als maar meer gewerkt wordt op het TES gedeelte, wat normaal is omdat dit
de vooropgestelde punten waren.
 Tijdens de ISU-Conferentie in Helsinki (WK) laatstleden heb ik de voorstellen van het ISU
technical committee voor het volgende ISU congres vernomen. Het ISU technical committee
werkt aan een invalshoek op de compontents om deze meer in het daglicht stellen. De
federatie vond het zeker nodig om kort op de bal te spelen en tijdig deze weg in te slaan.
Daardoor zijn ook de components belangrijk in het BNT.*
 Door op de components te werken krijgen de schaatsers betere basis skating skills. De skating
skills zijn zeker belangrijk om beter technisch elementen te kunnen uitvoeren. Het geduld
van de coach en de ouders alsook de ijver van de schaatsers leveren meer vruchten af op
langere termijn dan de snelle weg die men soms kiest, waar men vroeg of laat toch op dit
euvel stoot.
 Ook op de internationale wedstrijden zie ik vooruitgang op components in de jongere
reeksen, niet enkel op de wedstrijden waar ik zelf aanwezig ben maar ook in de
gedetailleerde scores per wedstrijd.
 De Total scores worden gevraagd omdat hier de aftrek gebeurd van vallen, time violation en
costume violation.

Kort overzicht van de verschillende teams:
 Team A:
 Zijn schaatsers die de punten behaald hebben in de onderdelen voor “events”
zoals:
EK, WK, JWK, JGP, Senior Challenger series.
 Het is mogelijk dat een Team A schaatser wel uitgezonden kan worden naar de
“Junior events” maar niet voldoende punten heeft op dit moment voor “Senior
events”.
 De schaatser kan de punten behalen in de eerste helft van het seizoen om alsnog
te kunnen deelnemen in deze “Senior events”.
 De gevraagde punten voor Team A dienen wel in de eerste helft van het seizoen
terug behaald te worden alvorens deze schaatsers kunnen uitgezonden worden
naar events in de tweede helft van het seizoen.

 Team B:
 Zijn schaatsers die de punten behaald hebben in de onderdelen voor:
ISU-listed competition en de daaraan gekoppelde interclubs
Interclubs: chicks, cubs (miniemen) en de novice reeksen

 Ook is het hier mogelijk dat een schaatser niet voldoende punten heeft om in
een hogere reeks te starten.
 Alsnog kunnen de schaatsers deze punten in de eerste helft van het seizoen
halen om in de hogere categorie deel te nemen in Team B.
 De gevraagde punten voor Team B dienen wel in de eerste helft van het seizoen
terug behaald te worden alvorens deze schaatsers kunnen uitgezonden worden
naar deze wedstrijden in de tweede helft van het seizoen.

Team C:
 Dit team werd er terug bijgenomen omwille van bepaalde redenen:
1.
2.

Schaatsers die minstens 1 onderdeel hebben van de gevraagde punten voor
het Team B.
Een overgangsperiode voor schaatsers die vorig jaar in het BNT zaten en
leeftijdsmatig verplicht zijn om in een hogere categorie te starten.

 Deze schaatsers kunnen deelnemen aan:
Geselecteerde internationale interclubs in het buitenland
 Deze schaatsers kunnen alsnog de punten halen in de eerste helft van het seizoen om
uitgezonden te kunnen worden naar ISU-listed wedstrijden met onmiddellijke ingang.
Schaatsers van Team C kunnen ook een hoger level of punten voor het Team B op deze
geselecteerde wedstrijden behalen.
 Indien schaatsers van dit team in de eerste helft van het seizoen de gevraagde punten in
minstens 1 onderdeel van Team B niet meer halen, zullen deze schaatsers niet meer
kunnen deelnemen aan de geselecteerde int. interclubs. Deze kunnen nog altijd
deelnemen aan niet geselecteerde internationale interclub.

BNT synchronized skating
 Het Belgian National Team reglement voor synchronized skating bestaat uit 2 verschillende
groepen:

 Team A
 Team B
 Deze 2 groepen hebben verschillende niveaus die verdeeld zijn naargelang de gepresteerde
resultaten van de teams.
 De verschillende niveaus worden jaarlijks bepaald aan de hand van de ISU-listed
wedstrijdresultaten van het voorgaand seizoen.
 In een aparte database worden scores bijgehouden.

 Team A:
 Zijn teams die de punten behaald hebben voor “events” zoals:

WK Seniors, WK juniors,
 Teams die deze punten nog niet behaald hebben kunnen deze in de seizoen
nog nahalen op ISU-listed wedstrijden.

 Team B:
 Zijn teams die de punten behaald hebben in de onderdelen voor:
ISU-listed competition en de daaraan gekoppelde interclubs
Interclubs: NON-ISU categorieën

Regulations for national judge en national technical specialist
 Voor schaatsers die eraan denken een einde aan hun schaatscarrière te maken maar toch nog bij
het schaatsen betrokken willen blijven bestaan er ook verschillende alternatieven:

 Een opleiding voor nationaal jurylid
 Een opleiding voor nationaal technical specialist
 Een opleiding voor data en replay operator (reglement in wording)
 Een opleiding starten als initiator (opleiding vlaamse sport gemeenschap)
 Er bestaat een reglement voor nationale juryleden waar schaatsers reeds vanaf 16 jaar een
opleiding kunnen starten voor nationaal jurylid.
 Voor verdere inlichtingen kan de geïnteresseerde schaatser het reglement voor nat. jury bekijken
op de Skate Belgium website.
 Ook bied de KBKF/FRBPA de mogelijkheid om een opleiding te volgen als nationaal TS en dit
vanaf 19 jaar.
 Dit reglement is tevens ook gepubliceerd op de Skate Belgium website waar geïnteresseerden
hun eerste informatie kunnen nalezen.
 Hiermee kunnen de clubsecretariaten helpen met de verschillende mogelijkheden voor te
stellen mochten zij schaatsers hebben waar het interesse mindert om nog op regelmatige
basis te oefenen.

De veranderingen voor dit seizoen tegenover vorig seizoen
Seizoen 2016-2017
Seizoen 2017-2018
Figure Skating Level Testen

Figure Skating Level testen:
blijven onveranderd

Nationale B-competitiies:
Young Adults moesten een keuze maken aan
het begin van het seizoen in welke competitie
ze zouden starten.

Nationale B-competities:
Young Adults kunnen ook in B-competities
alsook in Adult competities deelnemen. (niet
om dezelfde wedstrijd)

Belgische int. interclub B-competities:
Young Adults moesten een keuze maken aan
het begin van het seizoen in welke competitie
ze zouden starten.

Belgische int. interclub B-competities:
Young Adults kunnen ook in B-competities
alsook in Adult competities deelnemen.

Nationale A-competities:
Er was een Pre-Novice categorie en
groepenverdeling in de categorieën.

Nationale A-competities:
Er is geen Pre-Novice categorie meer.
De categorieën worden verdeeld in groepen
zodat de schaatsers volgens level schaatsen.

Belgische int. interclub A-competities:
A-schaatsers moesten in dezelfde categorie
deelnemen dan in de Nationale A-competities.
National Synchronized competities:

National Adult competities:
Waren onderverdeeld in de B-nationale
competities.
Hadden enkel de discipline single skating.
Pre-Adults konden enkel op nationaal vlak
deelnemen aan deze competities als ze deze
keuze gemaakt hadden.

Belgische int. interclub A-competities
A-schaatsers kunnen nu in hun
leeftijdscategorie deelnemen in deze
wedstrijden.
National Synchronized competities:
Regels zijn aangepast voor het nieuwe
seizoen volgens ISU.

National Adult competities:
Zijn nu onafhankelijk van de B-competities.
Hebben buiten singel skating nu ook
ijsdansen.
B-schaatsers in de leeftijdscategorie PreAdults kunnen ook in deze competities
deelnemen.

Foreign international interclubs (not selected):
Elke schaatser die aangesloten is aan de
KBKF/FRBPA kan deelnemen aan deze
competities, zelfs zonder Competition Level Test,
uiteraard aangepast aan het niveau van de
schaatser.

Foreign international interclubs (not selected):
Geen veranderingen

Belgisch Nationaal Team:
Bestond uit twee Teams
Enkel de TES score was nodig om in dit team te
zitten.

Belgisch Nationaal Team:
Bestaat uit drie Teams
Punten zijn aangepast volgens de mediaan die
op internationaal niveau gegeven werden vorig
seizoen zoals vorig jaar.
Dit seizoen moeten alle gevraagde onderdelen
behaald worden, toekomstgericht denkend.
Het Team-C is terug bijgevoegd voor
schaatsers die een overgangsperiode nodig
hebben om eventueel terug aan te sluiten aan
Team B, of voor schaatsers die één onderdeel
van de gevraagde punten in Team B hebben.
Deze kunnen op geselecteerd int. interclubs
deelnemen en daar nog een hoger level of
punten voor het B-Team behalen.

BNT synchronized Skating:

BNT synchronized Skating:
Totaal punten zijn aangepast

