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Uitnodiging Skicup van Vlaanderen wedstrijd op 13 oktober 2018 

 
 

Skiclub Yeti heeft het genoegen u te mogen uitnodigen op de Skicup van Vlaanderen wedstrijd op zaterdag 

13 oktober 2018 op de Yeti skipiste te Anderlecht. 
 

Programma: 
 

Slalomzetter aanwezig 13u30 

Afhalen rugnummers 13u45 

Captainsmeeting 14u15 

Inskiën voor alle renners 14u30 – 15u25 
 

 
 
 

1e run 

Verkenning renners 
U10 – U12 

 

14u30 – 14u55 

 

Verkenning andere 
renners 

 
14u55 – 15u25 

Start 15u30 
 

 
 
 

2de run 

Verkenning renners 
U10 – U12 

 

Aansluitend 

Verkenning andere 
renners 

 

Aansluitend 

Start Aansluitend 
 

Prijsuitreiking 
Aansluitend na de 2de

 

run 
 
 

Inschrijvingen: 
 

- De inschrijvingen dienen te gebeuren uiterlijk voor woensdag 10 oktober 2018  via het 
inschrijvingsplatform van Sneeuwsport Vlaanderen. 

- Inschrijvingen uitsluitend via de bij Sneeuwsport Vlaanderen, KBSF of erkende buitenlandse 
federaties aangesloten clubs. 

-    Per niet terugbezorgd rugnummer wordt een bedrag van € 25,00 aangerekend aan de club van de 
renner. 

-    Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige Sneeuwsport Vlaanderen-licentie.
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Inschrijvingsgeld: 
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 10,00 per deelnemer (€ 20,00 voor buitenlandse deelnemers) en dient ter 

plaatse worden betaald bij het afhalen van de rugnummers. 
 

Trainingsmogelijkheid: 
 

-    Vrijdag 12 oktober 2018 van 20u30 tot 22u30 MET palen 

-     Zaterdag 13 oktober 2018 van 10h30 tot 12h30 ZONDER palen  

-    Kostprijs: € 10,00 per renner. 

-    Er mag 1 trainer per club gratis op de piste aanwezig zijn.  
 

Reglementering: 

 

-    Wedstrijd in 2 verschillende lopen, conform de reglementering Skicup van Vlaanderen 

 
-    De totaaltijd van beide runs 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 linkse skilift. Na de verkenning van U10/U12 volgt de 
verkenning van de andere categorieën, zij zullen dan voorrang krijgen aan de linkse skilift. 

 
1e run: Alle U10 renners met random startnummer 

Dan alle U12 renners met random startnummer 

 
2de run: Alle U10 renners op hun startnummer van de 1e run 

Dan alle U12 renners op hun startnummer van de 1e run 
 
 
 

Het gebruik van doppen op de slalomstokken is verplicht! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skiclub Yeti en Yeti skipiste zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en dit zowel voor, tijdens, 

als na de skiwedstrijd. 


