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Grote Prijs Dirk Van Stevens 

Parallel Team Event 
 

 

Locatie       Moerelei 123  2610 Wilrijk 
 

Datum  Zaterdag 14 Januari 2023 

 
Programma Afhalen rugnummers:   17u30 

Inskiën:   17u30 – 18u00 
Verkenning:   18u00 – 18u15 
Start:    18u15 

 
Inschrijving Ten laatste woensdag 11 januari via Twizzit: 
  https://twizzit.com/go/GPDirkVanStevens2023 

Één inschrijvingsformulier per team van max. 6 deelnemers 
Inschrijvingsgeld bedraagt € 5,00 per deelnemer, betalen bij afhalen rugnummer. 

 
Categorieën 

U8: geboren in 2015 en later 
U10: geboren in 2014 - 2013 
U12: geboren in 2012 - 2011 
U14: geboren in 2010 – 2009 
 
VIGE 
RECREANTEN 
MONITOREN 

U16: geboren in 2008 - 2007 
U21: geboren in 2006 t/m 2002 
SENIOREN: geboren in 2001 t/m 1993 
MASTERS : geboren in 1992 en vroeger 

 
Prijzen Prijzen zijn voorzien voor de beste drie teams 
 
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 deze wedstrijd deelnemen.                                                                                                                                              
 

Wij verwachten U voor een sportieve wedstrijd!  
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Wedstrijdreglement Grote Prijs Dirk Van Stevens 
 

1. De wedstrijd zal doorgaan als pro-slalom event volgens FIS reglement ICR 1220 tenzij anders 
vermeld in dit wedstrijdreglement. 

2. De poortafstand zal 10 tot 15m zijn. 
3. De poorten zullen als RS poort met vlag gestoken worden 
4. Team samenstelling: 

a. Ploegen worden samengesteld uit maximum 6 deelnemers. Een team met minder dan 
het maximum aantal deelnemers kan ook maar zal de winstkansen beperken. 

b. Er mag maar 1 deelnemer per reeks in het team opgenomen worden, verder is de team 
samenstelling volledig vrij. 

c. Reeksen zijn standaard U8, U10, U12 , U14, U16, U21, Senioren en Masters, verder zijn er 
Recreanten, Monitoren en Vige reeksen. Dames en heren zijn aparte reeksen. 

d. Bij minder dan 5 deelnemers per reeks zullen reeksen samengevoegd worden om een 
gevarieerd wedstrijdverloop te garanderen 

5. Wedstrijd 
a. Betrachting is elke deelnemer 4 runs te laten maken, maar dit kan aangepast worden in 

functie van het aantal inschrijvingen om de totale wedstrijdduur binnen de perken te 
houden. 

b. Elke renner strijdt tegen renners uit dezelfde reeks 
c. De startvolgorde wordt geloot 
d. Elke winst zal 1 punt opleveren voor het team 
e. Een ex-aequo levert 0,5 punt op voor het team 
f. Bij DNS of DNF of DSQ zal het punt naar de concurrent gaan 
g. Indien beide renners DNF of DSQ hebben zal het punt gaan naar de renner die het verst 

geraakt is in het parcours 
h. Het team dat na alle runs de meeste punten verzameld heeft wordt de winnaar 
i. Bij gelijk aantal punten van 2 winnende teams dan komen slechts 5 renners van de 2 

ploegen tegen mekaar uit in 1 extra run. De teamcaptain van de respectievelijke teams 
bepalen in dat geval de startvolgorde van elk van hun renners. 

j. Wanneer er in punt 5i meer dan 2 ploegen zijn dan wordt geloot welke ploegen in 
knockout mode tegen mekaar strijden 

6. Redenen voor diskwalificatie: 
a. Valse start (art. 1226.3) 
b. Hinderen van een concurrent, gewild of ongewild 
c. Een poort foutief nemen (art 661.4.2)  
d. Klimmen is niet toegelaten 

7. Inschrijvingen 
a. Via het Team inschrijvingsformulier 
b. Ten laatste tot de woensdagavond voor de wedstrijd 
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