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Sluitingsprijs Skiclub Casablanca ‐ Skicup van Vlaanderen
ZATERDAG 22 mei 2010
LOCATIE
Omwille van de verbouwing van Skibaan Casablanca vindt de sluitingsprijs plaats op Skibaan Snow
Valley.
PROGRAMMA

LEEFTIJDSCATEGORIËN

e

** Selectiecriteria vanaf 09/2009 : deelname toegestaan vanaf 3 -laatstejaarsbeloften (° 1999-2001) met een overgangsregel voor
beloften die jonger zijn, maar in het seizoen 2008-2009 ook al deelnamen aan de Skicup van Vlaanderen EN aan het begin van
het seizoen 2009-2010 MAXIMUM 400 punten hebben.

Per blauw aangeduide categorie wordt een beker voorzien voor de beste 3 renners (Dames/Heren) in
de einduitslag, en dit zowel voor de wedstrijden georganiseerd door Casablanca als die van Snow
Valley.
REGLEMENTERING
¾ Wedstrijd in 2 verschillende lopen, conform de VSSF‐reglementering.
¾ De totaaltijd van beide runs bepaalt de eindrangschikking.
INSCHRIJVINGEN
¾ De inschrijvingen dienen :
 uiterlijk op woensdag 19 mei 2010 te worden verzonden naar
info@casablancaracingteam.be
 te gebeuren via het standaard VSSF‐Excel‐inschrijvingsformulier
¾ Voor laattijdige of onvolledige inschrijvingen wordt 10,00 € aangerekend. Deze renners
starten achteraan.
¾ Inschrijvingen uitsluitend via de bij VSSF, BSF of erkende buitenlandse federaties aangesloten
clubs.
¾ Per niet terugbezorgd rugnummer wordt een bedrag van 25,00 € aangerekend aan de club
van de renner.
¾ Noch de Skiclub noch de skibaan zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
¾ Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige VSSF‐licentie
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INSCHRIJVINGSGELD
Het inschrijvingsgeld bedraagt 7,00 € per deelnemer en dient ter plaatse te worden betaald.
TRAINING
¾ Op vrijdag 21 mei kan er getraind worden van 19:00 – 21:00 uur
¾ Kostprijs : 14,00 €
¾ Aantal deelnemers dient op voorhand te worden gemeld samen met de inschrijvingen
¾ 1 trainer per club krijgt gratis toegang tot de piste indien vooraf aangemeld bij de
inschrijvingen
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