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Schoolwedstrijd 2019 
Individuele wedstrijd voor scholieren t.e.m. 18 jaar 

 

Plaats:     Moerelei 123 2610 Wilrijk 
 
Datum:   woensdag 8 mei 2019 
 
Programma:  Afhalen rugnummers:  14.15u 
   Inskiën + verkenning: 14.30u – 15.00u 
   Start:   15.00u  
   Prijsuitreiking:      18.00u 
 
Inschrijvingen: Inschrijvingsgeld bedraagt €10 

Ten laatste op vrijdag 3 mei info@zondalracingteam.be 
Deelnemers ouder dan 18 jaar komen enkel in aanmerking voor 
het Schoolkampioenschap 

 
Leeftijdscategorieën: Reeks 1: 0 - 5 jaar  (2014 en later) 
   Reeks 2: 6 - 8 jaar  (2011-2013) 
   Reeks 3: 9 - 11 jaar  (2008-2010) 
   Reeks 4: 12 - 14 jaar  (2005-2007) 
   Reeks 5: 15 - 18 jaar  (2001-2004 ) 
 
Reglement  Er worden 2 runs geskied waarvan de som van beide het  
   eindresultaat bepaalt 

De startvolgorde wordt geloot 
 
Prijzen   Er is een beker voor de eerste 3 in elke reeks, jongens   
   en meisjes 
   Iedere deelnemer krijgt een medaille 

Scholenkampioenschap van Vlaanderen 2019 
Ploegenwedstrijd voor scholen met 3 tot 5 deelnemers 

 
 
Ben je met 3 of meer van dezelfde school?  
Schrijf je dan in als ploeg en kroon je school tot Schoolkampioen van Vlaanderen! 
 
 
Reglement Scholenkampioenschap 
Het scholenkampioenschap is geen aparte wedstrijd. De 3 beste totaaltijden per 
schoolploeg uit de individuele wedstrijd worden samengeteld. 
 
Een ploeg bestaat minimum uit 3 skiërs, maximum uit 5 
Een ploeg kan gemengd zijn, maar zonder verplichtingen 
Er is geen leeftijdsindeling noch –beperking: ook leerkrachten kunnen deelnemen 
De samenstelling van de ploeg moet op voorhand gekend zijn. Na het sluiten van de 
inschrijvingen worden geen wijzigingen meer aangebracht aan de samenstelling van 
een ploeg. 
 
 
Prijzen Schoolkampioenschap 
De winnende schoolploeg bekomt de beker “Schoolkampioen van Vlaanderen”. 
Er is een prijs voor de leden van de 3 eerste schoolploegen. 
 
Verzekering 
Koninklijke Skiclub Zondal vzw en Skibaan Aspen C.V.B.A zijn niet aansprakelijk voor 
gebeurlijke ongevallen en dit zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. De ouders 
verklaren zich akkoord met deze voorwaarden door hun inschrijving. 

 
Wij verwachten jullie voor een sportieve wedstrijd! 
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