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5/09/2020
Het Ice Mountain Racing Team, Sneeuwsport Vlaanderen en skibaan Ice Mountain
hebben het genoegen u uit te nodigen voor een spannende indoor slalomwedstrijd in de Skicup van Vlaanderen.

Skicup van Vlaanderen 05/09/2020

Inschrijvingen
Inschrijven kan tot en met 01/09 – 24u00 via de website : http://skicup.sneeuwsportvlaanderen.be
Startgeld ter plaatse af te rekenen : 10€ BETALING VIA BANKCONTACT per club,
afhalen rugnummers: per club aan receptie ICE Mountain
Voor elke badge (1 badge per deelnemer of trainer), die toegang geeft tot de skibaan, zal een waarborg van 3€ aangerekend
worden. De totale waarborg per club kan na de wedstrijd teruggevorderd worden aan de Ice Mountain receptie bij teruggave van de
badges.
Programma
09u00: Slalom zetten, TD aanwezig.
09u30: U10-U12 wedstrijd
10.45: Wedstrijd dames >U12
12.15: Wedstrijd Heren >U12

-In kader van het coronamaatregelen en protocol : houden we GEEN prijsuitreiking.
Mogelijkheid tot training
Er is trainingsmogelijkheid op vrijdagavond, 04/09 van 19u00 tot 21.00
Kostprijs : 16,5€ betaling per bancontact aan de receptie.
1 trainer per club gratis toegelaten .
Gelieve de namen van de begeleidende trainers vooraf te vermelden bij
het doorsturen van de inschrijvingsfile aan lucasvdb@pandora.be.
De skiclub noch de skibaan zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

Wedstrijdreglementering en protocol Corona richtlijn van Sneeuwsport Vlaanderen zijn van toepassing.
Op ICE MOUNTAIN geldt overal, ook op de skipiste, mondmaskerplicht voor de plus 12 jarigen.
In het cafetaria gelden de horeca coronamaatregelen.

Skicup van Vlaanderen 05/09/2020 05/09/2020
09.00

Organisatorisch
Slalomzetter en TD aanwezig

09.30

10.00 – 10.30

U10-U12
Aankomst en omkleden op
parking. Afhalen skibadge
en rugnummer per club aan
receptie.

Dames >U12

Heren >U12

Inskiën en verkenning.

Omkeren startlijst 1ste manche

Start wedstrijd
2 x zelfde slalom

10.45

Aankomst en omkleden op
parking, Afhalen skibadge
en rugnummer per club aan
receptie per club

11.00

Inskiën en verkenning

11.30 – 12.00

Bibor 30 voor 2de manche

Start wedstrijd
2 x zelfde slalom

12.15

Aankomst en omkleden op
parking. Afhalen skibadge
en rugnummer per club aan
receptie...

12.30

Inskiën en verkenning.

13.00 – 13.45

Bibor 30 voor 2de manche

Start wedstrijd
2 x zelfde slalom

