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Nationale Punten Wedstrijd Baan 

Skiteam Twente, Enschede 

Zaterdag 21 januari 2023 

 

Skiteam Twente nodigt iedereen met een licentie voor seizoen 2022-2023 uit voor 

deelname aan de Nationale Puntenwedstrijd Baan op zaterdag 21 januari 2023. Deze 

wedstrijd zal worden gehouden in samenwerking met Skicentrum Moser, Enschede. 

De slalomwedstrijd bestaat uit 3 manches (A-A-A). De wedstrijd wordt gehouden volgens 

het Wedstrijdreglement alpineskiën. Gebruik van eigen smeermiddelen is niet 

toegestaan. Deelname is op eigen risico. Het dragen van een helm is verplicht.  

De 1e wedstrijd is voor de categorieën U8/U10/U12 en de 2e wedstrijd is voor de 

categorieën U14/U16/JSM. De 3 snelste dames en heren in de categorieën U8, U10, U12, 

U14, U16 en JSM ontvangen een prijs. 

 

Programma U8 t/m U12 

09.15 – 09.45 uur Afhalen startnummers (per team, uitsluitend contant) 

 

09.20 – 09.50 uur Inskiën op wedstrijdpiste 

 

09.50 – 10.05 uur Slalomsteken stubbies  

 

10.05 – 10.20 uur Verkennen per team 

 

10.30 uur              Start 1e manche  

 

Aansluitend 2e en 3e manche.  

Na de 3e manche worden de diskwalificaties bekend gemaakt, gevolgd door protesttijd.  

Prijsuitreiking 15 minuten na start protesttijd (±12.00u). 

  



Programma U14 t/m JSM 

13.00 – 13.30 uur Afhalen startnummers (per team, uitsluitend contant) 

 

13.05 – 13.35 uur Inskiën op wedstrijdpiste 

 

13.35 – 14.00 uur Slalomsteken slalompalen 

 

14.00 – 14.15 uur Verkennen per team 

 

14.25 uur              Start 1e manche   

 

Aansluitend 2e en 3e manche. 

Na de 3e manche worden de diskwalificaties bekend gemaakt, gevolgd door protesttijd. 

Prijsuitreiking 15 minuten na start protesttijd (±16.25u). 

 

Inschrijven   

• Wij ontvangen uw inschrijving per team bij voorkeur via het standaardformulier.  

De inschrijftermijn eindigt woensdag 18 januari 2023 om 18.00 uur. 

Emailadres: pws@skiteamtwente.nl 
• Inschrijfgeld bedraagt € 12,00 euro per deelnemer en dient per team uitsluitend 

contant te worden betaald bij afhalen van de startnummers. 

• Bij het niet inleveren of kwijtraken van het startnummer zal € 25,00 in rekening 

gebracht worden.   

  

Wij wensen iedereen een prettige en sportieve wedstrijddag toe.  

  

Sportieve groet,   

Wedstrijdcommissie Skiteam Twente 

mailto:pws@skiteamtwente.nl

