Skiclub Zondal
Ruggeveldlaan 488b
2100 Deurne

Open wedstrijd
Grote Prijs Sus Vercammen 2010 – 2011
Meetellende voor Clubkampioenschap

Uitnodiging voor de Grote Prijs Sus Vercammen op zaterdag 29 januari 2011 op Skibaan ZONDAL te
Deurne.
Reglement:
Wedstrijdreglement van de VSSF.
Voor het Clubkampioenschap, zie op uitnodiging clubwedstrijden.
Er wordt 1 (één) slalom geskied met 3 (drie) lopen, waarvan de beste 2 (twee) in rekening
worden genomen voor de uitslag.
Startvolgorde:
Per reeks meisjes en jongens.
Prijzen:
Prijzen zijn voorzien voor de beste drie per reeks (meisjes / jongens)
Er is een medaille voor elke deelnemer aan de wedstrijd.
Programma:
Afhalen rugnummers:
15.30u
Inskiën en verkenning:
16.00u – 16.30u
e
Start 1 loop:
16.30u
Prijsuitreiking:
Onmiddellijk na de wedstrijd +/- 19u30
Inschrijvingen:
- Inschrijvingsgeld bedraagt € 4,00
- Ten laatste inschrijven op woensdag 26 januari 2010 bij Josee Derkinderen of per email: dirk.vanstevens@skynet.be .
- De startgelden dienen ter plaatse betaald te worden.
Leeftijdscategorieën:
EENDJES:
geboren in 2004 en later
BELOFTEN:
geboren in 2003 t/m 2000
BENJAMINS:
geboren in 1999 - 1998
MINIEMEN:
geboren in 1997 - 1996
JUNIOREN:
geboren in 1995 t/m 1991
SENIOREN:
geboren in 1990 t/m 1981
MASTERS: geboren in 1980 en vroeger
Verzekering: Iedere deelnemer is verzekerd tegenover derden indien lid van skiclub zondal. Een
persoonlijke verzekering dient zelf afgesloten te worden.
Inlichtingen:
- Josee Derkinderen: Tel. 03/218.69.15
- Dirk Van Stevens : Tel. 03/4802544
- Jef de Clerck: Tel. 0495518416 Fax 03/633.07.93
Alle leden van de Zondaljeugd of Racing Team nemen deel. Andere leden van Skiclub Zondal zijn vrij om deel
te nemen.
Wij verwachten U voor een sportieve wedstrijd op Zondal!
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SKICLUB ZONDAL

Tweede Clubkampioenschap
Grote Prijs Sus Vercammen
Zaterdag 29 Januari 2011

T

raditioneel kan je na het clubkampioenschap gezellig samen eten en drinken.

Dit keer eten we Ribbekes met zoetzure sauce
en brood +dessert Prijs 10 €
Voor kinderen curry worst met frieten
+dessert 5 €
Tot en met12 Jaar

Inschrijven gelijktijdig met de inschrijvingen voor de
wedstrijd dit ten laatste op woensdag 26/02/2011

