Clubkampioenschap 2021 – 2022
Locatie
Data

Moerelei 123 2610 Wilrijk
1e wedstrijd:
2e wedstrijd:
3e wedstrijd:
Prijsuitreiking:

Zaterdag 27 November 2021
Zaterdag 22 Januari 2022 (Grote Prijs Sus Vercammen)
Te bepalen
Te bepalen

Startvolgorde Per reeks meisjes en jongens
Prijzen

Prijzen zijn voorzien voor de beste drie per reeks (meisjes / jongens)

Programma

Afhalen rugnummers:
In skiën en verkenning:
Groepsfoto:
Start 1e run:

Inschrijving

Ten laatste woensdagavond voor de wedstrijd om 22u via Twizzit.
Inschrijvingsgeld bedraagt € 5,00 per wedstrijd, betalen bij afhalen rugnummer.

8u00
8u15 – 8u45
8u45
9u00

Leeftijdscategorieën
U8: geboren in 2014 en later
U10: geboren in 2013 - 2012
U12: geboren in 2011 - 2010
U14: geboren in 2009 - 2008
Reglement

U16: geboren in 2007 - 2006
U21: geboren in 2005 t/m 2001
SENIOREN: geboren in 2000 t/m 1992
MASTERS : geboren in 1991 en vroeger

Er worden 3 (drie) wedstrijden gehouden waarvan er aan minstens 2 (twee) dient te
worden deelgenomen om in aanmerking te komen voor de einduitslag. Het beste
resultaat wordt hiervoor in aanmerking genomen.
Per wedstrijd zijn er 3 (drie) lopen, waarvan de beste 2 (twee) in rekening worden
genomen voor de uitslag.
Clubkampioen(e) is hij (zij) die na 3 (drie) wedstrijden de beste punten heeft geskied.
Berekening van de punten: Zie bijgevoegd reglement.

Verzekering Iedere deelnemer is verzekerd tegenover derden indien lid van Koninklijke Skiclub
Zondal.
Een persoonlijke verzekering dient zelf afgesloten te worden.
Inlichtingen

info@zondalracingteam.be
Marc Argeerts 0475 614 001
Dries Van Stevens 0491 71 27 46

Ieder lid van Koninklijke Skiclub Zondal mag aan het clubkampioenschap deelnemen.
Wij verwachten U voor een sportieve wedstrijd!
KONINKLIJKE SKICLUB ZONDAL vzw
Hoogpadlaan 50, 2180 Ekeren
www.zondal.be
info@zondal.be
facebook.com/ZondalSki
twitter.com/ZondalSki
instagram.com/ZondalSki

REGLEMENT CLUBKAMPIOENSHAP
1. KOERSPUNTEN.
De berekening gebeurt identiek aan die van de FIS.
Ook de penaliteiten zoals toegepast door de FIS zullen worden aangerekend.
1.1. De uitslag van elke wedstrijd wordt volgens de FIS-formule omgezet in punten:

P
To
Tx
F

=
=
=
=

Koerspunten
Tijd van de winnaar, in seconden en honderdsten
Tijd ban de beoordeelde renner
Parametergetal van de discipline

1.2. In deze formule worden verschillende parameters (per discipline) toegepast.
SL: 620 RS: 890 SG: 1050 SC: 1070 DH: 1142
Actuele waarden: zie www.fis-ski.com
Voor de clubwedstrijden wordt in principe steeds de parameter voor SL toegepast. Bij een slalom met
uitzonderlijk grote bochten kunnen de trainers beslissen om de RS parameter toe te passen.
2. PENALITEIT. (toeslagpunten voor de beschouwde wedstrijd)
2.1. Penaliteitberekening:
De penaliteit wordt berekend Conform de FIS-methode.
2.2. De beste 5 renners die gestart zijn (teller B)
Men telt de startpunten op van de 5 beste renners uit de huidige puntenlijst die
gestart zijn op de betrokken wedstrijd
2.3. De beste 5 renners die de finish haalden (tellers A en C)
Tussen de 10 snelst aangekomenen, houdt men rekening met de 5 deelnemers met
de beste startpunten uit de einduitslag van het clubkampioenschap van het vorige seizoen.
2.4. Twee of meer renners op de 10de plaats
Wanneer er 2 of meer renners eindigden op de 10de plaats. Wordt de renner met de
laagste startpunten in rekening gebracht (betere penaliteit want lagere teller B).
2.5. Twee of meer renners met dezelfde startpunten op de 5de plaats (teller B)
Wanneer er 2 of meer renners met dezelfde punten op de 5de plaats voor de
penaliteitberekening, wordt De renner met de hoogste wedstrijdpunten in rekening gebracht.
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2.6. Berekening (theoretisch voorbeeld)
- SOM A = som van de 5 beste startpunten uit de 10 eerst geklasseerden
- SOM B = som van de 5 beste startpunten
- SOM C = som van de wedstrijdpunten van de 5 renners met de beste startpunten uit de eerste
10 van de uitslag.
- PENALITEIT = (A + B – C)/10
2.6. Afronden van de penaliteit
De berekening wordt afgerond naar 2 plaatsen achter de komma.
Voorbeeld : 13.654 → 13.65 en 21.849 → 21.85).
2.7. Limieten
In bepaalde gevallen worden limieten toegepast bij de penaliteitsberekening.
Omdat dit bij het clubkampioenschap zelden voorvalt, verwijzen we hiervoor naar de website van de
FIS. www.fis-ski.com
3. WEDSTRIJDPUNTEN
De koerspunten worden verhoogd met de penaliteit om de wedstrijdpunten te bekomen voor de
betrokken deelnemer in deze wedstrijd.
Toelichting: De wedstrijdpunten zijn dus de optelling van koerspunten (zie 1.) en
koerspenaliteit (zie 2.).
Voorbeeld: renner X wint de wedstrijd, en heeft:
0,00 koerspunten + 2,91 koerspenaliteit = 2,91 wedstrijdpunten
4. EINDKLASSEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet men in minstens 2 van de 3 wedstrijden
punten geskied hebben.
4.1. Eindresultaat
Het beste (=laagste) wedstrijdpunt geldt als eindresultaat.
4.2 Nulstelling
Het eindresultaat van de renner met het laagste eindresultaat geldt als nulstelling.
4.3. Einde seizoenspunten
Het eindresultaat van iedere renner wordt verminderd met de nulstelling.
Op die manier komt de renner met het laagste eindresultaat met 0 punten in het eindklassement.
4.4. Clubkampioen
Algemeen clubkampioen (Dames/Heren) is hij/zij die in het eindklassement 0 punten heeft.
Enkel renners vanaf de categorie U14 (grote palen) kunnen algemeen clubkampioen worden.
Clubkampioen per reeks is hij/zij die in zijn/haar categorie de laagste punten in het eindklassement
heeft.
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