
SKICUP VAN VLAANDEREN – wedstrijd WeSki! 06/09/2020

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 6 september 2020:
- Slalomzetter + TD aanwezig: 8h , captainsmeeting om 8h30 buiten.
1,Wedstrijd U10-U12: 
Afhalen rugnummers U10-U12 (buiten, net voor de ingang op Aspen) en inskien/verkenning: 08h30-09h15. 1 trainer per 
club gaat mee op de piste.
Start 1e run : 9h30, 2e run onmiddellijk na aankomst laatste renner 1e run 
Na aankomst laatste renner 2e run, omroepen disco’s, protesttijd van 15 minuten, Aansluitend prijsuitreiking (buiten voor de 
parking)
2,Wedstrijd Vrouwen vanaf U14: deze start na de 15 minuten protesttijd van de vorige wedstrijd. Deze wedstrijd start met 
45 minuten inskien/verkenning. Daarna 2 runs na elkaar zoals hierboven beschreven met aansluitend omroepen 
disco’s/protesttijd van 15 minuten, en aansluitend prijsuitreiking buiten voor de parking.
3,Wedstrijd Heren vanaf U14: deze start na de 15 minuten protesttijd van de vorige wedstrijd. Deze wedstrijd start met 45 
minuten inskien/verkenning. Daarna 2 runs na elkaar zoals hierboven beschreven met aansluitend omroepen 
disco’s/protesttijd van 15 minuten, en aansluitend prijsuitreiking buiten voor de parking.

Training:
- Trainingsmogelijkheid wordt voorzien op zaterdag 5 september van 19h00-21h00. Kostprijs: 15 €/renner. 
- Maximum 1 trainer per club krijgt gratis toegang van 19h00-21h00.
Inschrijvingen: 
- Inschrijvingen dienen uiterlijk op dinsdag 1 september 2020 via skicup.sneeuwsportvlaanderen.be . 
- Buitenlandse renners kunnen zich aanmelden per mail naar info@weski.be. 
- Het inschrijvingsgeld bedraagt 10,00 € per deelnemer (buitenlandse deelnemers 20,00 €) en dient via de club per 
overschrijving betaald te worden aan WeSki ten laatste op zaterdag 5 september!  
Reglementering: 
- Wedstrijdreglement van de Sneeuwsport Vlaanderen-cup, en protocol Corona richtlijnen Sneeuwsport Vlaanderen en 
algemene Corona richtlijnen zijn van toepassing:
- Bij aankomst op Aspen Indoor, verplichte registratie op www.aspen.be via de QR code

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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Organisatorisch U10-U12 Dames Heren
08:00 Slalomzetters en TD 

aanwezig
Aankomst en omkleden 
op parking

/ /

08:30 – 09:15 Captainsmeeting 
buiten

Inskien en verkenning / /

9:30 – 9:50 / Start wedstrijd / /

10:05 – 10:25 / 2de manche Aankomst en 
omkleden op parking

/

11:00 – 11:30 / Prijsuitreiking Inskien en verkenning /

10:45 – 12:00 / / Start wedstrijd /
12:15 – 12:30 / / 2de manche Aankomst en 

omkleden op parking

12:45 – 13:15 / / Prijsuitreiking Inskien en verkenning

13:30 – 14:00 / / / Start wedstrijd
14:15 – 14:45 / / / 2de manche
15:00 / / / Prijsuitreiking

Provisorisch tijdsschema – afhankelijk van het aantal inschrijvingen
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Specifieke Corona maatregelen: 
Bij aankomst op Aspen: registreren via www.aspen.be of met een QR code: voor renners en begeleiders/ouders/bezoekers!
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.
Contact met andere wedstrijdgroepen is verboden. Houdt aub afstand!
Bij eventuele symptomen (tot minimum 5 dagen terugtellen) rekenen we op jullie gezond verstand en vragen we jullie met aandrang om 
thuis te blijven.

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
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Praktisch, wat doe je bij aankomst op Aspen?

U10 – U12:

- Omkleden op de parking, aan de auto

- Bij het betreden van de gebouwen ontsmet je je handen.

- Je kan je skipas en rugnummer ophalen buiten, net voor de inkomdeur op Aspen.
Ouders registeren zich ondertussen in de horeca (via QR code), en nemen plaats aan tafel in de Grote 
Brasserie. Schermen zullen de wedstrijden weergeven, en ook via de boxen is de wedstrijd te volgen. De 
Corona bar blijft gesloten en dus ook het balkon dat uitkijkt over de piste. Wij vragen met aandrang aan de 
ouders om niet op de piste te komen!

- Eenmaal op de piste kom je als renner er niet meer af tot de wedstrijd gedaan is, enkel voor een zeer snelle 
sanitaire stop kan dit.

- Na de 15 min protesttijd vindt de prijsuitreiking plaats voor elke deelnemer, de top 3 krijgt nog een extra prijs! 
De prijsuitreiking vindt plaats buiten, voor de parking.

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

U10-U12

08:00 Aankomst en omkleden 
op parking

08:30 – 09:15 Inskien en verkenning

9:30 – 9:50 Start wedstrijd
10:05 – 10:25 2de manche

11:00 – 11:30 Prijsuitreiking
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Praktisch, wat doe je bij aankomst op Aspen?

Dames vanaf U14:

- Omkleden op de parking, aan de auto

- Bij het betreden van de gebouwen ontsmet je je handen.

- Per wedstrijdbubbel kan je de skipiste op. 

- Ben je te vroeg? Geen probleem, we hebben een afgesloten zone voorzien waar je kan wachten: namelijk de Kleine 
Brasserie. Zo blijven de bubbels gescheiden en moet je niet in je auto wachten. Je moet je natuurlijk wel registreren via 
de QR code in de horeca.

- Als de wedstrijd van de U10-U12 gedaan is en de protesttijd verstreken, kan je je skipas en rugnummer ophalen buiten 
net voor de inkomdeur van de skipistezone. 
Ouders registeren zich ondertussen in de horeca (via QR code), en nemen plaats aan tafel in de Grote Brasserie. 
Schermen zullen de wedstrijden weergeven, en ook via de boxen is de wedstrijd te volgen. De Corona bar blijft gesloten
en dus ook het balkon dat uitkijkt over de piste. Wij vragen met aandrang aan de ouders om niet op de piste te komen!

- Eenmaal op de piste kom je als renner er niet meer af tot de wedstrijd gedaan is, enkel voor een zeer snelle sanitaire 
stop kan dit.

- Na de 15 min protesttijd vindt de prijsuitreiking van de dames plaats per categorie. Deze vindt plaats buiten voor de 
parking. We verwachten enkel de top 3 en telkens met gezichtsbedekking natuurlijk (buff/mondmasker). Uiteraard 
voorzien we ook een trofee voor de snelste dame!

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

Dames

10:05 – 10:25 Aankomst en 
omkleden op parking

11:00 – 11:30 Inskien en verkenning

10:45 – 12:00 Start wedstrijd
12:15 – 12:30 2de manche

12:45 – 13:15 Prijsuitreiking
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Praktisch, wat doe je bij aankomst op Aspen?

Heren vanaf U14:

- Omkleden op de parking, aan de auto

- Bij het betreden van de gebouwen ontsmet je je handen.

- Per wedstrijdbubbel kan je de skipiste op. 

- Ben je te vroeg? Geen probleem, we hebben een afgesloten zone voorzien waar je kan wachten: namelijk de Kleine 
Brasserie. Zo blijven de bubbels gescheiden en moet je niet in je auto wachten. Je moet je natuurlijk wel registreren via 
de QR code in de horeca.

- Als de wedstrijd van de Dames gedaan is en de protesttijd verstreken kan je je skipas en rugnummer ophalen, buiten net 
voor de inkomdeur van Aspen.
Ouders registeren zich ondertussen in de horeca (via QR code), en nemen plaats aan tafel in de grote brasserie. 
Schermen zullen de wedstrijden weergeven, en ook via de boxen is de wedstrijd te volgen. De Corona bar blijft gesloten
en dus ook het balkon dat uitkijkt over de piste. Wij vragen met aandrang aan de ouders om niet op de piste te komen!

- Eenmaal op de piste kom je als renner er niet meer af tot de wedstrijd gedaan is, enkel voor een zeer snelle sanitaire 
stop kan dit.

- Na de 15 min protesttijd vindt de prijsuitreiking van de heren plaats per categorie. Deze vindt plaats buiten voor de 
parking. We verwachten enkel de top 3 en telkens met gezichtsbedekking natuurlijk (buff/mondmasker). Uiteraard 
voorzien we ook een trofee voor de snelste heer!

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

Heren
12:15 – 12:30 Aankomst en 

omkleden op parking

12:45 – 13:15 Inskien en verkenning

13:30 – 14:00 Start wedstrijd
14:15 – 14:45 2de manche
15:00 Prijsuitreiking


