
 

 
 

De wedstrijd wordt geskied, volgens het Wedstrijdreglement Alpine Ski Wedstrijden, in drie manches 
(A-A-A). Voor het eindresultaat worden de twee snelste tijden opgeteld. De wedstrijd is opgedeeld in 

2 wedstrijden. In het 1e  dagdeel  voor Benjamins en Aspiranten en in het 2e dagdeel de wedstrijd 
voor Scholieren en JSV (Junioren, Senioren en Veteranen). De snelste 3 Aspiranten Dames en Heren 

mogen als eerste starten bij de Scholieren 1 wedstrijd. De start van de scholieren & JSM is 
afhankelijk van het aantal deelnemers aan de 1e wedstrijd voor benjamins en aspiranten. 

Voor het inskiën worden alle skistokken voorzien van kunststof doppen. Het dragen van een helm is 
verplicht en gebruik van eigen smeermiddelen is niet toegestaan. Verkenning van de slalom dient te 

geschieden met ski’s aan. Deelname geschiedt op eigen risico.   
Tijdens het verkennen is de startverhoging gesloten. Inskiën van de startverhoging is wel 

toegestaan. Het programma is als volgt: 
 

Benjamin & Aspiranten Scholieren & JSM 
09:30 uur  Afhalen startnr. per team + doppen 

monteren 
  

09:35 – 10:05 Inskiën   
10:10 – 10:50 Verkennen Slalom per team   
10:55 Start 1e  manche   
 Aansluitend 2e  en 3e manche 12:55  uur Afhalen startnr. per team + 

doppen monteren 
 Prijsuitreiking na 3e manche  13:00 – 13:30 Inskiën 
  13:35 – 14:05 Verkennen Slalom per team 
  14:10  Start 1e manche 
   Aansluitend 2e en 3e manche 
   Prijsuitreiking na 3e manche  
  

2r@ce (Parallel) 
Aansluitend op de NPWB vindt een 2r@ce plaats. Voor kwalificatie voor de parallelslalom geldt de 

totaaltijd van de twee beste omlopen uit de NPWB voorafgaand. 
De top 8 van de volgende leeftijdscategorieën kwalificeren zich voor de 2R@ce(parallel) en skiën per 

leeftijdscategorie tegen elkaar. 
Top 8 meisje scholieren en top 8 jongens scholieren 

Top 8 heren JSM en top 8 dames JSM 
 

De inschrijfkosten bedragen € 10,00 
Bij het niet inleveren of kwijtraken van een startnummer bedraagt de boete € 25,-- voor 

rekening van de desbetreffende skiër/-ster. 
Inschrijven per team t/m woensdag 08 februari 2017, 24:00 uur via mail aan: pws@skiclubawo.nl   

 
Namens het bestuur van Alpine World Oss, 
 
Robert van Zandvoort M : (06) 53 49 71 58 www.skiclubawo.nl 
Adres : Skibaan Alpine World  Oss , Aengelbertlaan 52, 5342 LA Oss  

Uitnodiging aan alle licentiehouders voor de 
Nationale Puntenwedstrijd in Oss op 

Zondag 12 Februari 2017 
Bij skiclub Alpine World Oss 

 


