16e Memorial Joris Van Antwerpen – Val Senales 2017

2016
Het Casablanca Racing Team heeft het genoegen u uit te nodigen voor de
16e Memorial Joris Van Antwerpen te Val Senales op 2 & 3 november 2017

Programma: (onder voorbehoud)
- Dinsdag 31 okt. 20:00u: controle inschrijvingen & detailinformatie
o Berghotel Tyrol & Firn
Unser Frau/ Madonna 114
I- 39020 Schnals / Senales
- Woensdag 1 nov. 18:00u: koersvergadering
o Berghotel Tyrol & Firn
- Donderdag 2 nov.: reuzeslalom wedstrijd
- Vrijdag 3 nov.: slalom wedstrijd
- Vrijdag 3 nov. 16:00u: prijsuitreiking (locatie wordt nog ter plekke doorgegeven)

Inschrijvingen:
- Inschrijvingen dienen uiterlijk op woensdag 25 oktober 2017 per mail te worden
verzonden naar info@casablancaracingteam.be
- De inschrijvingen dienen te gebeuren via het standaard KBSF excel
inschrijvingsdocument én via het online platform: skicup
- Inschrijvingen uitsluitend via de bij Sneeuwsport Vlaanderen, KBSF of erkende
Internationale federaties aangesloten clubs.

Inschrijvingsgeld:
- Het inschrijvingsgeld bedraagt 30,00 € per wedstrijd
- Per renner waarvan de gegevens onvolledig of laattijdig zijn, wordt 10,00 € extra per
wedstrijd aangerekend.
- De totale som per club moet uiterlijk op vrijdag 27 oktober 2017 op volgende
bankrekening
BE04 3631 2814 5831 staan, na deze datum wordt het tarief
‘laattijdig” toegepast (+10,00 € pp, per wedstrijd)

Skipassen:
- Skipassen dienen ter plaatse door elke club of individueel aangeschaft te worden.
- Groepskorting per 20 personen:
o 10% korting + 1 gratis pas
o op voorhand aanvragen via info@schnalstal.com
- Individueel wordt de korting van 10% enkel toegepast bij vertoon van de lidkaart van
Sneeuwsport Vlaanderen (of La Fédération Francophone Belge de Ski) +
identiteitskaart.
- Alle info over de tarieven: ski pas Schnalstal

Wedstrijdsecretariaat:
- Voor al uw vragen kan u terecht bij info@casablancaracingteam.be
- Algemene leiding: Marc Smet

De organisatie (Skiclub Casablanca VZW) is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of
diefstal en dit zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.

