
SKICUP VAN VLAANDEREN – wedstrijd WeSki! 05/09/2021

WeSki! vzw en Sneeuwsport Vlaanderen nodigen u graag uit op onze wedstrijd van de Skicup van 
Vlaanderen op de skipiste Aspen Indoor te Wilrijk.

Programma zondag 5 september 2021:
- Slalomzetter + TD aanwezig: 8h30
- Afhalen rugnummers : 08h45-09h15
- Captainsmeeting : 09h00-09h15
- Inskiën & verkenning : 09h15 tot 09h45
- Start 1e run : 09h50
- Start 2e run: ten laatste 45 min na laatste renner 1e run
- Prijsuitreiking: aansluitend na afloop 2de run

Training:
- Trainingsmogelijkheid wordt voorzien op zaterdag 4 september van 19h00-21h00. Kostprijs: 15 €/renner. 
- Maximum 1 trainer per club krijgt gratis toegang van 19h00-21h00.
Inschrijvingen: 
- Inschrijvingen uiterlijk tot dinsdag 1 september 2021 via skicup.sneeuwsportvlaanderen.be
- Buitenlandse renners kunnen zich aanmelden per mail naar info@weski.be. 
- Het inschrijvingsgeld bedraagt 10,00 € per deelnemer (competitielicentie verplicht!) en dient via de club per 
overschrijving betaald te worden aan WeSki! ten laatste op zaterdag 4 september!  
Reglementering: 
- Wedstrijdreglement Skicup Van Vlaanderen, alsook protocol Corona richtlijnen Sneeuwsport Vlaanderen en 

algemene Corona maatregelen van alle overheden zijn van toepassing.

Weski! vzw. En Skibaan Aspen C.V.B.A. zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of 
diefstal en dit zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. 
De ouders en renners verklaren zich akkoord met deze voorwaarden door hun inschrijving.
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Specifieke Corona maatregelen: (let op: hieronder vinden jullie de Corona maatregelen, geldend op 25/8/21. Mogelijke aanpassingen 
volgen nog)

- Handen ontsmetten bij het binnengaan van Aspen en het buitengaan is verplicht.

Voor de plus 12 jarigen gelden volgende regels ook nog: 
- Een mondmasker/buff is verplicht vanaf je Aspen binnen wandelt. Het enige moment dat je dit mag afdoen is als je terug buiten wandelt 
en/of als je skiet (afzetten net voor je vertrekt, terug opzetten zodra je aankomt beneden). Op elk ander moment is een mondmasker/buff
verplicht! Ook op de skilift! Voor de -12 jarigen wordt dit ook aangeraden.
- Houdt aub afstand!
- Overige coronamaatregelen opgelegd door de (plaatselijke) overheid/overheden zijn natuurlijk ook van toepassing

Bij WeSki! staat veiligheid en gezondheid altijd op de eerste plaats:
- Bij eventuele symptomen (tot minimum 5 dagen terugtellen) rekenen we op jullie gezond verstand en vragen we jullie met aandrang om 
thuis te blijven. 
- Heb je recentelijk een vaccinatie of infectie ondergaan? Neem dan eerst contact op met je huisarts alvorens in te schrijven (cfr. Intensief 
sporten wordt afgeraden 2 weken na vaccinatie https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210818_92041496)

Ook voor ouders en sympathisanten doen wij beroep op het gezond verstand. Binnen de skiclub proberen we alles te doen om mogelijke 
besmettingen tegen te gaan en verspreidingen te voorkomen. Wij hopen dat jullie ook jullie gezond verstand gebruiken binnen het cafetaria 
en restaurant. Meer info op www.aspen.be/covid19

We danken jullie alvast voor jullie medewerking en wensen jullie allemaal veel succes!


