
 

 

 

REGLEMENT 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

versie 30 maart 2017 

 

Primair wordt geskied volgens het wedstrijdreglement van de NSkiV.  
  

1) Wedstrijdonderdelen 
Het clubkampioenschap bestaat uit drie onderdelen, waarbij de volgorde niet definitief vast staat: 
a.  Slalom A (snelle afdaling); 
b.  Slalom B (technische afdaling); 
c.  Reuzenslalom. 
 
2) Leeftijdscategoriën 
Het clubkampioenschap kent dezelfde leeftijdscategoriën als de baanwedstrijden onder auspiciën van de NSkiV. 
 
3) Diskwalificatie en protest 
De protesttijd is beperkt tot 5 minuten na de bekendmaking van de diskwalificaties per onderdeel. Bekendmaking wordt 
gedaan door de speakster. Een protest moet mondeling worden aangetekend bij de wedstrijdleider. De beslissing over 
het toewijzen van een protest op een diskwalificatie zal worden genomen door de wedstrijdleider en de chef 
poortwachter gezamenlijk dit na het eventueel horen van de betrokken poortwachter(s). Er zijn geen kosten verbonden 
aan het indienen van een protest. 
 
4) Prijzen 
Per leeftijdscategorie (M/V) zijn drie prijzen beschikbaar, te weten: een eerste, tweede en derde. 
 
5) Behalen prijs 
Een deelnemer komt pas voor een prijs in aanmerking als alle drie onderdelen op reglementaire wijze zijn volbracht. 
 
6) Clubkampioen 
De snelste dame en heer van deze wedstrijd, over drie op reglementaire wijze afgelegde onderdelen gerekend, wordt 
clubkampioen. De twee clubkampioenen krijgen ieder een Kampioensbeker uitgereikt. 
 
7) Onvoorziene situaties 
Indien er zich een wedstrijd gerelateerde situatie voordoet welke niet is voorzien in het wedstrijd-reglement van de 
NSkiV of in de hiervoor vermelde onderdelen 1 tot en met 6 beslist de wedstrijdleider in samenspraak met de chef 
poortwachter.  
 
8) Niet wedstrijd-gerelateerde uitsluitingen 
Leden die zich voor, tijdens en/of na de wedstrijd niet correct gedragen, dat wil zeggen, gegeven aanwijzingen door 
wedstrijdofficials, bestuursleden, trainers en baaneigenaar niet nakomen en/of zich onbehoorlijk gedragen, kunnen 
worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de clubkampioens-wedstrijd. Indien dit zogenaamde in-correct gedrag 
na de wedstrijd plaats vindt kan de eventueel gewonnen prijs worden afgenomen en zal deze prijs doorschuiven naar 
de eerstvolgende geplaatste op de eindranglijst. Deze beslissing kan uitsluitend eenstemmig worden genomen door de 
wedstrijdleider, chef poortwachter en de aanwezige bestuursleden van Skiteam Hoofddorp  in een gezamenlijk overleg 
onder voorzitterschap van de voorzitter van het bestuur. 
 
9) Slalompalen 
Voor deze wedstrijd wordt gebruik gemaakt van de 27mm slalompalen. 


