Team Battle: Wedstrijdreglement
Algemeen
Iedere rider mag deel nemen! Geen verplicht lidmaatschap of competitielicentie. Opgelet, je
hebt wel een account op SnowID nodig. Nog geen account? Ga naar www.snowid.be en volg
de nodige stappen. Meld je nadien aan voor de wedstrijd.
Het dragen van een helm is verplicht voor alle riders. Beschermingsmateriaal (rugprotectie,
crashpants) wordt ten sterkste aanbevolen!

Wedstrijdverloop
- 13u00 - 13u30:

Inschrijvingen
(piste open, jumps dicht)

- 13u30 - 14u00:

Training

- 14u00 - 15u30:

Jamsession : Big Air & Rail

- 15u30 - 16u00:

Freestyle Snowboard team Snow
Valley: Highest ollie competition!

- 16u15 - 17u00:

Judging

- 17u00:

Prijsuitreiking

Format
2 jamsessions: Big Air en Rails (kies zelf wanneer je rails of de big air gaat rijden!)
o Goal: Best team combo
o Criteria:
§ Variation (6 spinrichtingen om uit te kiezen)
§ Style (geen quad corks toegelaten!)
§ Tech (cleane landings en uitvoering)
§ !! Alle riders moeten hun trick landen, anders telt de combo niet !!

Judging
Ranking Big Air + Ranking Rail + Ranking
bonuspunten

Extra info
Algemeen
o Jamsession! Controleer voor dat je team indropt dat 1 van de 2 juryteams
klaar is met noteren.
o Zorg dat je zowel een combo op de rail als de big air kan landen!
o Het ganse team dropt na elkaar in. De landing moet eerst vrij zijn.
o Landt iedere rider van je team zijn of haar trick, dan telt de run.
o Landen = geen enkel deel van het lichaam raakt de sneeuw + geen revert.
o Als de combo niet telt, wordt dit duidelijk door de jury aangegeven.
o Na de jamsession vergelijken de juryleden de beste combo van ieder team, ze
houden rekening met de bovenstaande criteria.
- Big Air
o Verschil in de grootte van de kicker wordt mee in overweging genomen
tijdens de beoordeling van de combo.
- Rails
o Kies jullie rail. De eerste rider steekt zijn hand op.
o Je mag je combo (of een andere) ook op andere rails of boxen proberen!

Samenstelling Team:
-

M in 2, m ax 4 riders

-

Het moet duidelijk zichtbaar zijn welke riders tot hetzelfde team behoren. Inkleding
(verkleed) is volledig vrij J

Bonus (start) punten:

Team: ………………………………………
Criteria

-2 punten

0 punten

1 punt

Aantal riders:
Verdeling ski / snow

0/1
verhouding

Aantal vrouwen in
het team:

Verschillende
leeftijdscategoriën:

2 punten

3 punten

4 punten

2

3

4

1/3 verhouding
Geen
overeenkomstige
kenmerken

Zichtbaarheid van
het team:

Aantal bonuspunten: …………………………….

0

Iedereen zit in
dezelfde
categorie

Beperkt

Duidelijk
zichtbaar wie de
teamleden zijn

8 punten

1/1 verhouding

Onderscheiding

Felicitaties van
de jury

1

2

Er zijn 2
verschillende
categoriën
vertegenwoordigd
in het team

Er zijn 3
verschillende
categoriën
vertegenwoordigd
in het team

3

