NATIONALE PUNTENWEDSTRIJD BAAN

WOLFSKAMER TROFEE
& FINALE 2R@CE
Zaterdag 31 maart 2018
WOLFSKAMER ALPINETEAM nodigt alle licentiehouders uit voor de Wolfskamer Trofee &
Finale 2R@CE, onder auspiciën van de Nederlandse Skivereniging en in samenwerking met
Wolfskamer Wintersport te IJsselmeerstraat 5, Huizen.
De wedstrijd wordt geskied volgens het reglement wedstrijd alpineskiën 2017-2018. Deelname staat open
voor alle skiërs die in het bezit zijn van een licentie 2017-2018. Deze wedstrijd zal drie keer door dezelfde
slalom worden geskied (A-A-A). De 3 snelste dames en heren in de categorieën Benjamins, Aspiranten I en
II, Scholieren I en II, Junioren I en JSM ontvangen een prijs.
PROGRAMMA
Wedstrijd 1, Scholieren & JSM:
09.30 – 10.15 uur
Afhalen startnummers per team na contante betaling
09.30 – 10.15 uur
Inskiën op baan 2
10.15 – 10.45 uur
Verkennen van de slalom op baan 3
10.45 uur
Coach overleg onder aan baan 3
11.00 uur
Start 1e manche, aansluitend 2e en 3e manche
2r@ce (parallel):
Aansluitend op deze NPWB vindt de finale van de 2r@ce plaats. De snelste 8 Scholieren Dames/Heren en
8 JSM Dames/Heren kwalificeren zich automatisch voor deze wedstrijd en strijden in een parallel race op
baan 4 rechtstreeks tegen elkaar. Einduitslag door totaliseren van de seriepunten van alle 2R@ce parallel
wedstrijden. De prijsuitreiking van de NPWB en 2r@ce is zo snel mogelijk na afloop.
Wedstrijd 2, Benjamins & Aspiranten:
14.00 – 14.45 uur
Afhalen startnummers per team na contante betaling
14.00 – 14.45 uur
Inskiën op baan 2
14.45 – 15.15 uur
Verkennen van de slalom baan 3
15.15 uur
Coach overleg onder aan baan 3
15.30 uur
Start 1e manche, aansluitend 2e en 3e manche
Prijsuitreiking:
zo spoedig mogelijk na de afloop van de 3e manche
Bij het niet inleveren van startnummers na afloop zal € 25,-- in rekening worden gebracht. Deelname
geschiedt op eigen risico. Het dragen van een helm tijdens de wedstrijd is verplicht. Voor het dragen van
een beugel op de helm gelden de regels van het reglement wedstrijd alpineskiën 2017-2018.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en dient bij het afhalen van de startnummers contant te worden voldaan.
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 28 maart 2018 per mail aan pws@wolfskamer.nl.
Wij wensen iedereen alvast een prettige wedstrijddag toe. Met sportieve groeten,

WOLFSKAMER ALPINETEAM

