SNOW VALLEY RACING TEAM V.Z.W. ORGANISEERT OP 10 september 2011

25 ste GROTE PRIJS SNOW VALLEY
(V.S.S.F.- CUP)
ONDER AUSPICIËN VAN DE VLAAMSE SKI- & SNOWBOARDFEDERATIE

PROGRAMMA:
SLALOMZETTER AANWEZIG OM

9.15

CAPTAINSMEETING:

9.45 uur

AFHALEN RUGNUMMERS:

9.30 uur tot 9.45 uur

INSKIËN:

Van 10 uur tot 10.50 uur

VERKENNING SLALOM 1e RUN:

Van 10 uur tot 10.50 uur:
Van boven naar beneden al rutschend met
de ski’s aan de voeten.

START 1e RUN:

11.00 uur

VERKENNING SLALOM 2e RUN:

30 minuten na beëindigen eerste run.
Van boven naar beneden al rutschend met
de ski’s aan de voeten.

START 2e RUN:

60 minuten na afloop eerste run.

AANSLUITEND PRIJSUITREIKING
Inschrijvingen: Inschrijvingen dienen uiterlijk op woensdag 7 september 2011 per mail te worden
verzonden naar inschrijving@snowvalley-racingteam.be
De inschrijvingen dienen te gebeuren via het standaard VSSF inschrijvingsdocument (Excel-bestand).
Inschrijvingsgeld: € 7 (buitenlandse deelnemers 10.00 €).
Inschrijvingen uitsluitend via de bij VSSF, BSF of erkende Internationale federaties aangesloten clubs.
Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige VSSF licentie.
Trainingsmogelijkheid: voorzien op vrijdag 9 september van 19.00 tot 21.00 uur.
Kostprijs 15,- €. Aantal deelnemers liefst op voorhand te melden tegelijk met de inschrijvingen.
Een trainer per 10 renners gratis toegang tot de baan tijdens de oefensessie van 9 september.
Tel. nummer Racing secretariaat :
O11/610191
Het reglement van de VSSF-cup is van toepassing.
De totaaltijd van beide lopen bepaalt de eindrangschikking.
N.V. Snow Valley noch v.z.w. Snow Valley Racing Team zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen en dit zowel voor, tijdens als na de skiwedstrijd.
.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.
Namens het bestuur van Snow Valley Racing Team

MOSSELAVOND
SNOW VALLEY RACING TEAM
Na de prijsuitreiking van de wedstrijd is er
een mosselfeest à 15,-€ per persoon
(mosselen en frietjes à volonté)
Inschrijvingen via :

Steve Kenis (steve_kenis@yahoo.com)

