Op 23 februari 2022 organiseert

G-Force
in samenwerking met

Skiclub Forstau en Bergbahnen Reiteralm

de

Fageralm Cup

Graag nodigen we de Nederlandse licentiehouder uit voor de Fageralm Cup, een NPWS
reuzenslalom. Deze zal gehouden worden op woensdag 23 februari op Fageralm te Forstau. De
wedstrijd wordt geskied volgens het Reglement Wedstrijden Alpineskiën van de NSkiV.
Inschrijven
Inschrijven voor de wedstrijd kan per team via info@g-force.pro tot uiterlijk zondag 20 februari
12.00u. Het inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt €30,00 per deelnemer, en is per team af te
rekenen bij het ophalen van de startnummers. Voor niet ingeleverde startnummers wordt €50,00 in
rekening gebracht.
Voor de deelnemers en trainers die geen liftpas hebben, is deze aan te schaffen bij de kassa. De
liftpas kost €27,50 voor kinderen, €41,50 voor jaargang 2003-2005 en €54,00 voor volwassenen.
Programma
07.15u – 07.45u: Startnummers afhalen
07.30u – 08.15u: Inskiën
08.10u:
Captainsmeeting (bij de bovenste start)
08.15u – 08.45u: Verkennen
09.00u:
Start 1e run
+/- 10.45u:
Verkennen 2e run
+/- 11.30u:
Start 2e run
+/- 14.00u:
Prijsuitreiking (in het finishgebied)
De exacte tijden voor verkennen en start van de 2e run en eventuele wijzigingen worden via de
whatsapp groep van de trainers gecommuniceerd en via de speaker.
DNF en DSQ uit de 1e run mogen in de 2e run starten. BEN en ASP starten na de ASP2, SCHOL
en JSM starten na de JSM.
Let op: we gaan er op dit moment vanuit dat we de wedstrijd op een normale manier kunnen
draaien. Mocht het nodig zijn dat er in kleinere groepen verkend en gestart moet worden, dan
zullen we dit communiceren. Het tijdschema kan dan worden aangepast.
Prijzen
De nummers 1 t/m 3 per categorie. Vitalini en Holmenkol zorgen voor mooie prijzen voor het
podium!
Praktische informatie
Parkeren kan onderaan de lift. Hier is ook een restaurant. Gelieve de rugzakken buiten te laten en
geen eigen meegebrachte etenswaren of drinken in het restaurant te nuttigen.
Je komt op de wedstrijdpiste door de twee stoeltjesliften na elkaar te nemen. De finish is een
stukje boven het bergstation van de eerste stoeltjeslift. Hier is geen restaurant!
Er zit wel een restaurant vlakbij de uitstap van de tweede stoeltjeslift. Hiervoor ga je bij het
uitstappen naar rechts. Vanaf het restaurant gaat een pad terug naar de wedstrijdpiste. Dit pad
komt precies bij de start van de Scholieren en JSM uit.
We hopen op een grote opkomst en een mooie wedstrijd!
Tot ziens in Forstau.
G-Force

