
 ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 

HENK HEIJMANS CUP MEMORIAL – NPWB 

 

Skiclub Alpine World Oss nodigt iedereen - in het bezit van een licentie 2022-2023 -  

uit voor deelname aan de Nationale Puntenwedstrijd Baan op zaterdag 5 november 2022. 

De wedstrijd bestaat uit drie manches (A-A-A) en wordt volgens het ‘Reglement 

wedstrijden alpineskiën 2022 – 2023’ van de NSkiV geskied. 

 

De wedstrijddag bestaat uit twee wedstrijden: de eerste wedstrijd is voor de categorieën 

U8/U10/U12 en de tweede wedstrijd is voor de categorieën U14/U16/JSM. 

De snelste drie dames en heren uit de categorie U12 worden uitgenodigd deel te nemen 

aan de U14-wedstrijd. De snelste drie dames en heren uit de categorieën 

U8/U10/U12/U14/U16 en JSM ontvangen een prijs.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

U8 / U10 / U12 

09:15 – 09:45 uur Afhalen startnummers (per team) en doppen skistokken monteren 

09:30 – 10:00 uur Inskiën (startverhoging gesloten) 

10:05 – 10:20 uur Verkennen (alle teams 1x - startverhoging gesloten) 

10.20 – 10.45 Oefenrun (startverhoging open) 

10:45 uur Start 1e  manche, aansluitend 2e en 3e manche 

± 12:55 uur Prijsuitreiking 

 

U14 / U16 / JSM 

13:40 – 14:10 uur Afhalen startnummers (per team) en doppen skistokken monteren 

13:55 – 14:25 uur Inskiën (startverhoging gesloten) 

14:30 – 14:45 uur Verkennen (alle teams 1x - startverhoging gesloten) 

14:45 uur Start 1e  manche, aansluitend 2e en 3e manche 

± 16.55 uur Prijsuitreiking 

 



Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd is € 13,50 per deelnemer en dient per team 
uitsluitend per pin te worden betaald bij het afhalen van de startnummers.    

 Inschrijven kan uiterlijk tot woensdag 2 november 23:59 uur. Deelnemers die hierna 

aangemeld worden, doen helaas niet mee aan de wedstrijd. Inschrijvingen per team 

graag mailen naar pws@skiclubawo.nl. 

 Deelname geschiedt op eigen risico: het dragen van een helm en rugbeschermer zijn 

verplicht! 

 Voor het inskiën worden alle skistokken voorzien van kunststofdoppen. Deelnemers die 

geen kunststofdoppen gebruiken kan de toegang tot de baan worden ontzegd door de 

baaneigenaar. 

 Het gebruik van eigen smeermiddelen is niet toegestaan. 

 Verkenning van de slalom moet met ski’s aan en tijdens het inskiën en verkennen is de 

startverhoging gesloten. Tijdens het verkennen mogen teams niet in de ideale lijn stil 

staan. 

 De boete voor het niet inleveren of kwijtraken van een startnummer is € 25,00. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de wedstrijdcommissie 

Skiclub Alpine World Oss 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB. door deel te nemen aan de wedstrijd geef je toestemming om uitslagenlijsten, foto’s en video’s 
van de door Skiclub AWO (evt. onder auspiciën van de NSkiV) georganiseerde wedstrijden en 
evenementen te publiceren in de mediakanalen van Skiclub AWO en de NSkiV. 
 

 

Suzanne Duurkoop-Weber, 

Skiclub Alpine World Oss 

www.skiclubawo.nl 

 

Volg ons op social media 

 


