
Ski-Pro NPWS
3 oktober 2021

Op 3 oktober 2021 organiseert Ski-Pro een nationale puntenwedstrijd voor het skiseizoen
2021/2022. De wedstrijd bestaat uit 1 slalom die twee keer geskied wordt en staat open voor alle
licentie skiërs (benjamins t/m veteranen).

Categorieën: Er wordt gestart in de standaard leeftijdscategorieën, Benjamins t/m JSV, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen meisjes en jongens.

Prijzen: Per categorie ontvangen de 3 snelste skiërs een prijs.

Programma:
08:00 – 08:30 Aanmelden+ uitgifte startnummers
08:15 – 08:45 In-Skiën + slalom uitzetten
08:45 – 09:15 Verkennen parcours stubbies en lange palen
09:30 Start 1e doorloop
Prijsuitreiking direct na de wedstrijd. De prijsuitreiking vindt buiten plaats.
Aansluitend aan het verkennen is de start van de puntenwedstrijd. Let op de omroeper!

Inschrijven: Inschrijven per skiteam via pws@ski-pro.nl vóór woensdag 29 september 2021, 24:00
uur. De kosten voor de wedstrijd zijn € 30,- per deelnemer.

Coronamaatregelen
We moeten we met de volgende coronamaatregelen rekening houden:

● Toegang voor toeschouwers alleen met een geldige QR Code en legitimatie;
● De skiërs mogen deelnemen zonder geldige QR code;
● Twee zalen boven zijn beschikbaar als ruimte voor de toeschouwers. Toeschouwers hoeven

geen afstand te houden en mogen gebruik maken van het restaurant;
● Betaling en ophalen startnummers per team door 1 persoon;
● Omkleden binnen is weer gewoon mogelijk;
● Als deelnemers ouder dan 13 zijn hebben ze ook een geldige QR code nodig om naar de zalen

boven te gaan.

Houd je aan de Corona regels;
Snowworld https://www.snowworld.com/amsterdam/nl/maatregelen-coronavirus
NskiV https://www.wintersport.nl/vereniging/coronaprotocol

Volg de aanwijzingen van de vrijwilligers op;

Mogelijke aanpassingen volgen later.

https://www.snowworld.com/amsterdam/nl/maatregelen-coronavirus
https://www.wintersport.nl/vereniging/coronaprotocol


Let op: Graag willen wij iedereen erop attenderen dat het belangrijk is de regels rondom Corona op
te volgen. We zijn gast bij SnowWorld. Wie zich niet aan de voorschriften houdt kan door SnowWorld
de toegang tot de skihal worden ontzegd samen met de betreffende deelnemer.

Wij hopen op uw begrip en medewerking. We willen er samen met z’n allen weer een hele mooie
eerste wedstrijd voor de deelnemers neerzetten.

Voor vragen kun je bellen met

Niels Martens
Wedstrijdorganisatie
06 36 04 96 98


