Antwerp Ski Team heeft het genoegen u te mogen uitnodigen op de
Skicup van Vlaanderen wedstrijd op Zaterdag 22 april aanstaande op
Skidôme te Terneuzen.
Programma :
- afhalen rugnummers : 08.15 uur tot 08.45 uur
- captainsmeeting : 08.45 uur
- inskiën & verkenning : 09.00 uur tot 09.50 uur
- start eerste run : 10.00 uur
- aansluitend tweede run.
- aansluitend prijsuitreiking.
Inschrijvingen: Inschrijvingen dienen uiterlijk op woensdag 19 april via het online platform
http://skicup.sneeuwsportvlaanderen.be te gebeuren.
Buitenlandse renners of bij problemen kunnen aanmelden per mail naar info@antwerpskiteam.be
Inschrijvingsgeld: € 10 (buitenlandse deelnemers 20.00 €).
Inschrijvingen uitsluitend via de bij Sneeuwsport Vlaanderen, BSF of erkende Internationale federaties
aangesloten clubs.
Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige Sneeuwsport Vlaanderen licentie.
Trainingsmogelijkheid: voorzien op donderdag 20 april !!!!!!!!!! van 19.00 tot 21.00 uur.(vrijdag is de
piste afgehuurd)
Kostprijs zie www.skidome.nl voor standaardtoegangsprijzen.
Indien aangemeld voor woensdag 19 april(aantal leden en namen!) zal er een uitzonderlijke
voordeeltarief van 15 € gerekend worden voor de slalomtraining
Een trainer (max 2 in totaal) per 10 renners gratis toegang tot de baan tijdens de oefensessie van 20
april.
Het reglement van de Sneeuwsport Vlaanderen -cup is van toepassing.
De totaaltijd van beide lopen bepaalt de eindrangschikking.
Vanaf het seizoen 2015 – 2016 zullen de renners U10/U12 hun runs met stubbies (korte palen) skiën.
De verkenning zal apart verlopen.
Bij beide runs zal het eerst verkenning zijn voor U10/U12, deze renners krijgen voorrang aan de skilift.
Na de verkenning van U10/U12 volgt de verkenning van de andere categorieën, zij zullen dan voorrang
krijgen aan de skilift.
1 e run: Alle U10 renners met random startnummer Dan alle U12 renners met random startnummer
2 de run: Alle U10 renners op hun startnummer van de 1e run Dan alle U12 renners op hun startnummer
van de 1e run
Antwerp Ski Team en Skidôme zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en dit zowel voor,
tijdens, als na de skiwedstrijd.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.
Namens het bestuur van Antwerp Ski Team

