
                                                             

                                   

 

 

Het Casablanca Ski Racing Team en Sneeuwsport Vlaanderen hebben het genoegen u uit te nodigen voor 
onze heen wedstrijd in de skicup van Vlaanderen op de skipiste Skidôme te Terneuzen (NL).     

                                                                                                   

Programma onmiddellijk aansluitend op de wedstrijd van Aspen 

- Plaatser 1e slalom   Casablanca Ski Club 
- Afhalen rugnummers :  Streef uur 13u00. Onmiddellijk na beëindiging 2° run wedstrijd Aspen 
- Captainsmeeting :   13u15 / 13u30 onder voorbehoud 
- Verkenning :     13u30 / 13u45  onder voorbehoud     
- start 1e run :     Na verkenning 14u00 /14u15 in functie van wedstrijd Aspen. 
- aansluitend :    2e run 
- aansluitend prijsuitreiking voor de 3 beste renners in elke categorie en Trofee snelste tijd Heren/Dames 

 

Inschrijvingen:   
- Inschrijvingen dienen uiterlijk op woensdag  4 september 2019 via het online platform  

http://skicup.sneeuwsportvlaanderen.be  te gebeuren.  Buitenlandse renners kunnen zich aanmelden per 
mail naar info@casablancaracingteam.be  . 

- Voor te laat ingestuurde inschrijvingen wordt 10,00 € extra aangerekend.  Deze renners starten achteraan 
- Het inschrijvingsgeld bedraagt 10,00 € per deelnemer (buitenlandse deelnemers 20,00 €) en dient ter 

plaatse betaald te worden bij het afhalen van de rugnummers.  

 

Trainingsmogelijkheid:  
- Voorzien op vrijdag 6 september 2019 van 19.00 tot 21.00 uur.  
- Kostprijs: Indien aangemeld voor 4 september (mail met aantal leden en naam trainer!) zal er een 

uitzonderlijk voordeeltarief van 15 € gerekend worden voor de slalomtraining.  
- 1 trainer (max 2 in totaal) per 10 renners gratis toegang tot de baan tijdens de training. 

Reglementering: 
- Wedstrijdreglement van de Sneeuwsport Vlaanderen-cup is van toepassing. 

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