
 

 

Skiteam Midden Nederland 
organiseert op zaterdag 26 februari 2022 
onder auspiciën van de Nederlandse Ski Vereniging en in samenwerking met skiclub 

Filzmoos een nationale puntenwedstrijd sneeuw reuzenslalom. 
 
De piste bevindt zich halverwege de afdaling van de Papagenobahn naast de Moosalmhütte. 
De wedstrijdpiste is in principe alleen op ski’s te bereiken. 
De wedstrijd wordt geskied volgens het Algemene Reglement Alpine. 
Deelname staat open voor skiërs die in het bezit zijn van een licentie 2021/2022. 
Daarnaast zullen skiërs van de skiclub Filzmoos deelnemen. 
De wedstrijd gaat over 2 manches, voor alle categorieën dezelfde reuzenslalom.  
Op de dag zelf zal bepaald worden of en in welke mate voor de 2e manche wordt omgestoken.  
Per categorie ontvangen de 3 snelste skiërs een prijs.  
Prijzen: U8 t/m U12 1 t/m 5 per categorie, U14 t/m JSM 1 t/m 3 per categorie 
 
Het voorlopige programma 
07.45 – 08.15 uur afhalen startnummers per team na contante betaling onderaan de 

Papagenobahn. 
08.00 uur   lift open (gondel Papagenobahn)  
08.35 uur  coach overleg aan de start van de wedstrijdpiste 
08.45 – 09.15 uur verkennen (toegang sluit om 09.00 uur) 
09.30 uur  start 1e manche 
Verdere programma volgens aankondiging speaker en in trainersapp. 
Prijsuitreiking:  30 minuten na afloop 2e manche bij het dalstation Papagenobahn. 
Indien noodzakelijk wordt het programma opgesplitst met een aangepast tijdschema. 
 
Bij het niet inleveren van startnummers na afloop zal € 50,-- in rekening worden gebracht. Deelname geschiedt op 
eigen risico. Het dragen van een helm en rugprotector tijdens de wedstrijd is verplicht. Verder dient de helm in  
originele staat te zijn zonder zelf aangebrachte uitsteeksels.  

 
Inschrijven 
De tijdregistratie voor de wedstrijd wordt uitgevoerd door de skiclub Filzmoos. Zij hebben ons 
dringend verzocht de inschrijvingen 10 dagen van tevoren in te sturen. Wij verzoeken jullie ons 
hierin te volgen. De definitieve deadline voor nagekomen aanmeldingen is maandag 21 februari 
18.00 uur. Inschrijven per skiteam Achternaam – Voornaam – Geboortejaar - Geslacht en de 
naam en mobiel nummer van de  aanwezige en verantwoordelijke coach/trainer per mail aan  
skiteam-midden-nederland@ziggo.nl  Inschrijfgeld (exclusief liftpas)  € 30,-- . 
 
Covid – regels 
Wij gaan uit van de basisregels in Oostenrijk: 

- 2-G verplicht vanaf 12 jaar 
- FFP-2 mondkapje verplicht in openbare ruimten en skiliften 
- 1,5 meter afstand tot elkaar, tenzij je aan het sporten bent 
- Denk aan de hygiëneregels 
- Alleen skiërs, coaches en wedstrijdpersoneel in het wedstrijdgebied van start tot finish  

(Wij zijn nog in overleg met de Skiclub en de gemeente van Filzmoos over mogelijke nadere voorwaarden.  
Indien nodig zullen wij die in de aanloop naar de wedstrijd communiceren) 

 
Wedstrijdleider SMN: Rob Haks (mobiel 06 – 511 95 294) 
Hennie Haks, PWS Skiteam Midden Nederland  
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