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Uitnodiging Discovery Cup 2017
 

Ski Racing Discovery organiseert op zondag 12 maart 2017, onder 
auspiciën van de Nederlandse Ski Vereniging en in samenwerking met 
Snowworld Landgraaf een nationale sneeuwbaan puntenwedstrijd. 

  

Wie kan er deelnemen?  

Deze slalomwedstrijd staat open voor alle skiërs in de categorieën Benjamins tot en met Veteranen 
met een Nederlandse wedstrijdlicentie, ook de aangepaste skiërs zijn voor deze wedstrijd van harte 
welkom. 

 

Wat wordt er geskied? 

Er wordt één slalom gestoken voor beide manches en voor de Benjamins/Aspiranten een aparte 
stubbieslalom. Ook zal een gedeelte van de aangepaste skiërs door de stubbieslalom gaan. 

 

Inschrijving  

Inschrijven kan via het NSKIV-inschrijfformulier tot uiterlijk woensdag 8 maart 2017, 24.00 uur, per 
skiteam. Onder vermelding van voor- en achternaam, geboortejaar en geslacht via: 
pws@skiracingdiscovery.com  

 

Kosten  

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per persoon en dient contant betaald te worden. De startnummers 
dienen per team afgehaald te worden. Bij het niet inleveren van het startnummer wordt € 25,00 in 
rekening gebracht. 

 

Prijzen  

Prijzen voor de snelste 3 dames en heren in de categorieën: Benjamins, Aspiranten 1 en 2, Scholieren 
1 en 2, JSV en Aangepast Alpine (stubbie) en Aangepaste Alpine (palen). 

 

Informatie  

Voor vragen kunt u terecht bij de organisatie via secretariaat@skiracingdiscovery.com. Op de dag 
zelf is de organisatie telefonisch bereikbaar via 06 30703990, Nancy Ariens 

 

Wij wensen iedereen een leuke en sportieve wedstrijd toe!! 

 

Namens de organisatie van Ski Racing Discovery 
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Programma: 
 

Afhalen startnummers:  8.30 – 9.15 uur  

 

Inskiën:  8.45 – 9.15 uur  

 

Verkennen:   9.15 – 9.45 uur 

 

Coachoverleg:  9.40 uur onder aan de wedstrijdpiste in het finish gebied 

 

Start 1e run: 10.00 uur 

 

Startvolgorde Benjamins, Aspiranten en Scholieren:  

1e run: Start per leeftijdscategorie op volgorde van NSkiV-punten sneeuw, waarbij de deelnemer met 
de beste punten als eerste start.  

2e run: Start per leeftijdscategorie in volgorde van tijdens de eerste run gemaakte tijden, waarbij de 
deelnemer met het beste resultaat als laatste start. 

Gediskwalificeerde van de 1e run starten na afloop van de 2e run stubbie c.q palen slalom.  

 

Startvolgorde Junioren t/m Veteranen (JSV): 

1e run: De startvolgorde wordt bepaald door de NSkiV sneeuwpunten per leeftijdscategorie (JSV in 1 
groep), waarbij de deelnemer met de beste punten als eerste start.  

2e run: De startvolgorde wordt bepaald per leeftijdscategorie (JSV in 1 groep) op basis van tijdens de 
eerste run gemaakte tijden, waarbij de deelnemer met het beste resultaat als laatste start. 

Gediskwalificeerde van de 1e run starten na afloop van de 2e run palen slalom.  

 

Startvolgorde Aangepast Alpine: 

De categorie aangepast alpine stubbie slalom, zal direct na de aspiranten 2 starten. De categorie 
aangepast alpine palen slalom zal na de categorie JSV starten. De volgorde is gebaseerd op 
aanlevering door de NSkiV.  

 

Protest:  Tot 15 min. na het bekendmaken van de diskwalificaties. 

 

Prijsuitreiking: 30 minuten na afloop van de 2e run 

 

Algemene bepalingen:  Deelname geschiedt op eigen risico. Het dragen van een helm is tijdens 
de wedstrijd verplicht. Voor de categorieën vanaf scholieren is het dragen 
van een beugel op de helm verplicht. 

 


