
Skicup van Vlaanderen 

                44e GROTE PRIJS SNOW VALLEY 

ZAT 03/09/2022 

U10-U12 
Team Captains Meeting U10-U12 + U14-MAS 15:40 00:10 15:50 

Slalomzetters + TD + Arbiter : BOVENAAN PISTE 16:00   

Traceren U10-U12—1 slalom voor 2 runs 16:00 00:15 16:15 

Afhalen rugnummers U10-U12 (betaling per club) 15:45   

Inskiën U10-U12 16:00 00:40 16:40 

1e run  

Verkenning slalom—20 min 16:20 00:20 16:40 

Start  

Renners direct naar boven voor 2e run 

16:50 00:30* 17:20* 

2e run   
Verkenning slalom    

Start—aansluitend na 1e run 17:30* 00:30* 18:00* 

18:10* 00:15 18:25* Protesttijd 1e en 2e run U10-U12 

Prijsuitreiking U10-U12 18:40* 00:15 18:55* 

* BELANGRIJK :  

 Dit zijn richttijden. Om de wedstrijd voor iedereen zo vroeg mogelijk te beëindigen, en indien de omstandigheden dit toelaten, worden deze tijden aangepast en gecommu-

niceerd via geluidsinstallatie, display op de piste en WhatsApp. 

 De wedstrijd gaat door op de zogenaamde “skiers right”, en dus op het zachte gedeelte van de piste. Vanuit de cafetaria bekeken is dit de linkerzijde van de piste. 

 De wedstrijd U10-U12 gaat door in hetzelfde tracé (met minimale aanpassing voor de 2e run). Voor de wedstrijd U14-MAS worden 2 tracés (en dus verkenningen) voor-

zien. 

U14-MAS 
Onderstaande timing is indicatief en hangt af van het einde van de wedstrijd U10-U12 

Afhalen rugnummers U14-MAS 15:45   

Renners U14-MAS aanwezig en klaar indien de wedstrijd 

van de U10-U12 renners vroeger gedaan zou zijn 

17:30   

Inskiën  18:00* 00:40* 18:40* 

Traceren 1e run  18:00* 00:15 18:15* 

1e run  
Verkenning slalom—20 min 18:20* 00:20 18:40* 

Start  18:50* 00:45* 19:35* 

2e run   
Verkenning slalom 20:00* 00:20 20:20* 

Start 20:30* 00:45* 21:15* 

Protesttijd 2e run 21:25* 00:15 21:40* 

Prijsuitreiking U14-MAS 21:55* 00:15 22:10* 



Skicup van Vlaanderen 

                44e GROTE PRIJS SNOW VALLEY 

INSCHRIJVINGEN 

 De inschrijvingen dienen : 

 Uiterlijk op woensdag 31 augustus te worden ingebracht in http://skicup.snowid.be/ 

 Voor laattijdige of onvolledige inschrijvingen wordt 10,00 € extra aangerekend.  Deze renners starten achteraan.  

 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 wedstrijdlicentie (Sneeuwsport Vlaanderen / FFBS) 

 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.  

TRAINING 

 Er wordt een trainingspiste voorzien op vrijdag 2 september 
april van 19:00 – 21:00 uur 

 Kostprijs : 19,50 € per renner.  

REGLEMENTERING 

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

 De totaaltijd van beide runs bepaalt de eindrangschikking 

 Verkenning :  BELANGRIJK : de slalomzetter 1e run U10-U12 dient om 16:00 uur bovenaan de piste aanwezig 
te zijn. Het 2e tracé van de stubbie run zal minimaal afwijken van de 1e run waardoor geen verkenning nodig 
is voor de 2e run. 1e run Alle U10’en met random startnummer 

 Dan alle U12’en met random startnummer 

2e run Renners U10 en U12 starten in omgekeerde volgorde 
WEDSTRIJDSECRETARIAAT 

Met vragen kan u terecht op skiteams@snowvalley-racingteam.be   

De organisatie (Snow Valley NV en Skiclub Snow Valley VZW) is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal, en dit zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd. 

We wensen de wedstrijd zo snel mogelijk te beëindigen voor alle 

deelnemers. De tijden op de planning zijn dan ook indicatief. In-

dien de omstandigheden dit toelaten, zullen we waar mogelijk 

tijd winnen. Alle mededelingen worden verspreid via : 

1.  

2.  

3.  

 

COMMUNICATIE 

http://skicup.snowid.be/
mailto:skiteams@snowvalley-racingteam.be

