
                                                                                  

 

Opgemaakt door secretariaat van “Skiteam Limburg” 

Skiteam Limburg 

Nodigt alle licentieskiërs uit voor de 

NPWB + 2R@ce  

Zaterdag 11 maart 2017 op 
 

Skibaan de Dousberg 

Dousbergweg 90,  6216 GC Maastricht 
 
 

Beste Skiërs, 

 

Skiteam Limburg nodigt iedereen (in bezit van een licentie 2016-2017) uit voor deelname aan 

de Nationale Puntenwedstrijd op zaterdag 11 maart 2017. De wedstrijd bestaat uit drie manches 

(A-A-A) en wordt volgens het Algemene Reglement Alpine (2016-2017) geskied. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Benjamins en Aspiranten 

08.30 – 09.15  Startnummer afhalen per team / Inskiën 

09.15 – 09.45  Steken Slalom 

09.45 – 10.15  Verkennen (alle teams) 

10.20 uur  Start 1ste manche, direct gevolgd door 2de en 3de manche 

Aansluitend prijsuitreiking 

 

Scholieren en JSM 

11.45 – 12.30  Startnummer afhalen per team 

12.00 – 12.30  Inskiën 

12.30 – 13:00  Steken Slalom 

13.00 – 13.30  Verkennen (alle teams) 

13:40 uur  Start 1ste manche, direct gevolgd door 2de en 3de manche 

 

2R@ace (Parallel) 

Aansluitend op de NPWB wordt de derde 2R@ace van dit seizoen geskied. 

Op deze parallel zijn seriepunten te behalen die tellen voor de NSkiV seriewedstrijd 2R@ace in 

het seizoen 2016-2017. 

 

Om je voor de parallel te kwalificeren geldt de totaaltijd van de twee beste omlopen uit de 

voorafgaande NPWB. 

De top 8 van de onderstaande leeftijdscategorieën kwalificeren zich voor de 2R@ace en skiën 

per leeftijdscategorie tegen elkaar: 

 Top 8 dames scholieren 
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 Top 8 heren scholieren 

 Top 8 heren JSM 

 Top 8 Dames JSM 

 

 

Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt € 10,- per deelnemer, te voldoen bij het afhalen 

van  het startnummer. 

 

Iedere deelnemer start op eigen risico. Eigen smeermiddelen zijn niet toegestaan. 

Het verkennen dient te geschieden met ski’s aan. Bij het niet inleveren of kwijtraken van een 

startnummer bedraagt de boete € 25,= voor rekening van de desbetreffende skiër/ster.  

 

 

Graag ontvangen wij de inschrijvingen tot uiterlijk woensdag 8 maart 2017, 24:00 uur, per 

Email: hub.welzen@kpnplanet.nl 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Hub welzen 

PWS SkiteamLimburg 

Email: hub.welzen@kpnplanet.nl 

Tel: 046-4423635 / 06-23987272 
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