Ski Club de Bruxelles – rue Frans Merjay, 111 – 1050 Bruxelles

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011
Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe

Programma:
Zondag 2 januari : Koersvergadering – 19.00 in Les Roches Blanches
Dinsdag 4 januari : Welkomsdrink – 19.00 in Salle de Charvin
Woensdag 5 januari : Trophée de Wallonie – Reuzenslalom
Donderdag 6 januari : Trophée Jean Haneffe – Reuzenslalom
Vrijdag 7 januari : Trophée Jean Haneffe – Slalom
Vrijdag 7 januari : Prijsuitreiking om 16.00 aan het Bureau van Tourisme

Inschrijvingen:
De inschrijvingen dienen per club te gebeuren en uitsluitend via bijgevoegd inschrijvingsformulier
(Inschr-Lecorbier-2010-2011.xls), ten laatste op Donderdag 23 December 2010 per e-mail naar
lecorbier2011@gmail.com.

Skipassen:
Er kunnen skipassen besteld worden aan een speciaal tarief voor de deelnemende renners via
Jacques Bertijn . Skipassen zijn te bestellen via bijgevoegde formulier (forfait-lecorbier-20102011.xls) terug te sturen voor woensdag 29 december 2010 naar Jacques Bertijn
jaber294@hotmail.com .

Betalingen:
Inschrijvingsgeld is vastgesteld op 25 € per renner en per wedstrijd. De totale som per club dient te
worden betaald ten laatste op maandag 27 december 2010 op rekeningnummer 210-0046781-79
van ski club de Bruxelles.

Inlichtingen : Jacques Bertijn - +33 689 706 059 – jaber294@hotmail.com

Trainingen:
Er zal op dagen voorgaande aan de wedstrijden een trainingspiste ter beschikking worden gesteld
aan de clubs die voorafgaandelijk het formulier voor trainingsaanvraag ingevuld hebben
teruggestuurd. De indeling van groepen en uren zal bepaald worden door de organisator .

Opmerkingen:



Programmawijzigingen ten gevolge van weersomstandigheden zijn steeds mogelijk.
Door hun inschrijving verklaren de deelnemers en de deelnemende clubs zich akkoord met het
wedstrijdreglement.



Bij laattijdige betaling en inschrijving zal een toeslag van € 10,00 per inschrijving per wedstrijd
aangerekend worden.

Inlichtingen : Jacques Bertijn - +33 689 706 059 – jaber294@hotmail.com

Inlichtingen : Jacques Bertijn - +33 689 706 059 – jaber294@hotmail.com

Wedstrijdreglement
Algemeen
1. Het BSF / FIS reglement voor het inrichten van sneeuwwedstrijden wordt gevolgd.
De wedstrijdorganisatie en wedstrijdjury kunnen indien de omstandigheden het vereisen een
afwijking toestaan.
2. De BSF-puntenlijst zoals gepubliceerd zal gevolgd worden. Uitzonderingen worden niet
toegestaan.
3. Betalingen dienen te gebeuren voor 27 december 2010 op rekeningnummer 210-0046781-79 op
naam van Ski Club de Buxelles .
4. Inschrijvingen dienen te gebeuren per club en enkel via bijgevoegd inschrijvingsformulier voor 23
december 2010 en te versturen per email : lecorbier2011@gmail.com.
5. Indien startnummers niet ingeleverd worden, zal van de club een vergoeding van € 25,00 per
nummer worden aangerekend.
6. Zondagavond vindt er een koersvergadering plaats in Les Roches Blanches voor de 3
wedstrijden om 19.00u.
7. Maximaal twee afgevaardigden per deelnemende club mogen de koersvergadering bijwonen.
8. De clubverantwoordelijken dienen ter plaatse bereikbaar te zijn en dienen hun telefoonnummer
en verblijfplaats mee te delen.

Wedstrijd
1. Het traceren van de wedstrijden gebeurt enkel en alleen door Skiclub Le Corbier.
2. De startvolgorde van de slalom en reuzeslalom gebeurt via loting voor de eerste 15 uit de
puntenlijst de anderen starten volgens punten .
3. Tijdens de verkenning moet het startnummer steeds zichtbaar zijn, zelfs bij de meest ongunstige
weersomstandigheden. Het niet naleven van deze regel kan uitsluiting tot gevolg hebben.
4. De deelnemers mogen het traject van boven naar beneden verkennen mits zij aan een beperkte
snelheid dit traject naar beneden skiën. Men mag door een poort “rutschen”, maar elke
draaibeweging door poorten brengt onmiddellijke uitsluiting met zich mee.
5. De renner die zich zonder startnummer bij de start aanbiedt, wordt uitgesloten.
6. Tijdens de wedstrijd mag een deelnemer geen enkele hulp van buiten uit ontvangen, noch van
poortrechters noch van het publiek noch van de trainers. Ook is het verboden zich te laten
voorgaan of te laten volgen door trainers.
7. Renners die de lift verlaten en onder de pistemarkering doorskiën alvorens het eindstation te
bereiken om zich zo naar de start van de wedstrijd te begeven, worden uitgesloten van de
wedstrijd.
8. Renners die gehinderd worden tijdens de wedstrijd, melden dit onmiddellijk aan de poortrechter,
verlaten het parcours en dienen een verzoek in, ten einde onder voorbehoud, opnieuw te
starten.

Inlichtingen : Jacques Bertijn - +33 689 706 059 – jaber294@hotmail.com

9. Onsportief gedrag kan een sanctie van de wedstrijdjury opleveren.
10. Klachten in verband met de wedstrijd hebben schriftelijk plaats bij de voorzitter van de
wedstrijdjury mits betaling van een borgsom van € 25,00. Een klacht is enkel ontvankelijk indien
zij door de clubafgevaardigde wordt ingediend
11. Winnaars die niet in persoon aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking, verbeuren hun prijs ten
gunste van de inrichters.
12. Enkel de renners die houder zijn van een landelijk(Belgische of andere) lidmaatschap van een
erkende skiclub voor het seizoen 2010 – 2011 en die gedekt zijn door een federale verzekering
worden tot de wedstrijd toegelaten.
13. De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, voor, tijdens en na
de wedstrijden. Elke deelnemer start op eigen verantwoordelijkheid.
14. Niet voorziene punten in dit reglement worden door de inrichtende club beslecht.
15. Door hun inschrijving verklaren de deelnemers en de deelnemende clubs zich volledig
akkoord met het wedstrijdreglement.

Inlichtingen : Jacques Bertijn - +33 689 706 059 – jaber294@hotmail.com

Trainingsmogelijkheden
Programma:
Zondag 2 januari
Maandag 3 januari
Dinsdag 4 januari
Woensdag 5 januari
Donderdag 6 januari
Vrijdag 7 januari

Zaterdag 8 januari

Trainingsmogelijkheid
Koersvergadering om 19.00 – Les Roches Blanches
Trainingsmogelijkheid
Trainingsmogelijkheid
Welkomsdrink – Laatste mededelingen om 19.00 in Salle de Charvin
Trophée de Wallonie – Reuzeslalom
Trophée Jean Haneffe – Reuzeslalom
Trophée Jean Haneffe – Slalom
Prijsuitreiking om 16.00aan het office du tourisme
Einde van het verblijf – vrij skiën

Organisatie :
Om ons toe te laten om voor iedereen die het wenst trainingsmogelijkheden te voorzien
wensen we u bij deze te vragen om het formulier (Res-train-Lecorbier-2010-2011.doc) in
bijlage ingevuld terug te mailen naar Jacques Bertijn ( jaber294@hotmail.com ) . Per
kerende wordt een bevestigende mail gestuurd voor de goede ontvangst van uw
aanvraag. Jullie aanvraag dient ten laatste op 17 december 2010 te worden doorgestuurd.
Alle aanvragen dienen te gebeuren door een club die officieel lid is van de VSSF of FFBS .
Andere aanvragen (privé) worden niet in behandeling genomen.
Andere « wilde » trainingen zullen niet worden toegelaten , zoals dit in het verleden het
geval was, waar teams andere dan de ter beschikking gestelde pisten hebben gebruikt.
Enkel de aanvragen die worden gesteld aan de verantwoordelijke personen (Jacques)
voor deze wedstrijden zullen behandeld worden .Het heeft daarom geen zin om contact op
te nemen met de verantwoordelijke van de skiclub of de verantwoordelijke voor de pisten
van Corbier .
Elk team dat zich niet aan de gemaakte afspraken houdt aangaande planning en
toegewezen piste is verplicht om zijn trainingstraject af te breken en zal geschorst worden
voor elke verdere training door de verantwoordelijke van de piste (Claude) en de
veiligheidsverantwoordelijke (Frank) of de organisatie van de wedstrijden (Jacques) .

Inlichtingen : Jacques Bertijn - +33 689 706 059 – jaber294@hotmail.com

Trainingen:
Het trainingsschema zal gegeven worden aan de verantwoordelijke trainer op de bij
aankomst . Het schema zal worden opgesteld voor alle clubs in functie van het aantal
ingeschreven renners (per club) aan de wedstrijden. Bepaalde clubs met minder renners
zullen indien nodig samen gebruik kunnen maken van dezelfde trainingspiste . Het spreekt
voor zich dat in het hoogseizoen het niet mogelijk is om 10 pistes te reserveren . Verder
zijn we ook niet de enigen die op dat moment wensen te trainen. Maar we hebben
rekening gehouden met het steeds stijgend aantal vragen voor een trainingspiste.

Week van 26/12/2010 – 1/1/2011 :
Er komen steeds meer clubs en federaties naar Le Corbier om te trainen in de week
voorafgaand aan de wedstrijden.

Om jullie verblijf zo optimaal mogelijk te laten verlopen , wens ik jullie bij deze te vragen
om mij te verwittigen van jullie behoeften voor een trainingspiste op bepaalde uren in de
kerstweek .

Verwittig mij ook als er renners zijn binnen de club die langer blijven dan 6 dagen zodat
voor deze renners de beste prijs kan gevonden worden voor de skipas.

Voor het verblijf , kan je steeds bij mij terecht maar wacht niet te lang om mij hierover te
contacteren zodat er nog een keuze blijft en ……. Men niet hoeft te nemen wat er nog
over blijft ! (zeker voor de nieuwjaarsweek)

Inlichtingen : Jacques Bertijn - +33 689 706 059 – jaber294@hotmail.com

