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1ste skicup wedstrijd Koninklijke Skiclub Zondal 
 

Meetellende voor de Skicup van Vlaanderen 2020-2021 
 
 
Plaats:         Moerelei 123 - 2610 Wilrijk 
 
Datum:  zaterdag 12 september 2020  
 
Reglement:    wedstrijdreglement en Corona-protocol van Sneeuwsport Vlaanderen 
 
Programma:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

*Programma onder voorbehoud van aantal inschrijvingen 
 
Inschrijvingen:  Het inschrijvingsgeld bedraagt : € 10,00 

Inschrijven uiterlijk op woensdag 9 september 2020 via het online platform:  
http://skicup.snowid.be 
Betaling per club op rekeningnummer BE61 0682 2114 9317 van Koninklijke 
skiclub Zondal vzw. Ten laatste op 10/09/2020 

 
Prijzen:   Prijzen zijn voorzien voor de BESTE DRIE van alle reeksen (meisjes/jongens) 
   Alle deelnemers U10/U12 krijgen een medaille 
 
Training: Vrijdag 11 september 2020 van 19u00 tot 21u00. Pistetoegang: €15 
 1 trainer per club krijgt gratis toegang 
 
Inlichtingen:  Dirk Van Stevens: info@zondalracingteam.be Tel. 03/480.25.44 
 
Verzekering:  Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een persoonlijke verzekering van 

Sneeuwsport Vlaanderen 
 

Koninklijke Skiclub Zondal vzw is NIET aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen 
en dit zowel voor, tijdens als na de skiwedstrijd. 

Programma U10/U12 Dames Heren 

Omkleden aan wagen 
Afhalen rugnummer 
buiten aan ingang 

8u00-8u30 10u00-10u30 11u45-12u15 

Inskiën + verkenning 8u30-9u00 10u30-11u00 12u15-12u45 

Wedstrijd 2x dezelfde 
slalom zonder pauze 

9u15-10u15 11u15-12u00 13u00-13u45 

Prijsuitreiking 10u30 12u15 14u00 
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1ste skicup wedstrijd Koninklijke Skiclub Zondal 
 

Info Corona/COVID-19 
 
 
Volgende Corona-maatregelen zijn van toepassing: 

• Een goede handhygiëne en 1.5m afstand houden 

• Ben je ziek (geweest tot 5 dagen voor de wedstrijd)? Blijf thuis! 

• Door de overheid opgelegde maatregelen  

• Corona-protocol van Sneeuwsport Vlaanderen 

• Veiligheidsmaatregelen van skibaan Aspen 
 
Wij vragen met aandrang dat iedere aanwezige bovenstaande links raadpleegt en opvolgt! 
 
Iedereen moet zich bij aankomst registreren via www.aspen.be of met de QR code ter plaatse. 
 
Mondmasker of buff die mond én neus bedekt is overal binnen Aspen verplicht vanaf 12 jaar, zowel in 
de horeca als op de piste met uitzondering van: 

• Tijdens je wedstrijdruns (afzetten op startplatform, terug opzetten eens finish gepasseerd) 

• Als je aan tafel zit in de brasserie 
 

Wij verwachten U voor een sportieve wedstrijd. 
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