
Reglement Clubkampioenschappen 
2022/2023 
 
Wedstrijdorganisatie 
De clubkampioenschappen worden georganiseerd door de trainers van Skiteam Nieuwegein, in samenwerking 
met Skipiste Nieuwegein en de PWS Karin & Sandra.  
 
Poules 

• Groep Clubski 
• Groep 1 
• Groep 2  
• Groep 3  
• Groep 4 H 
• Groep 4 D 
• Groep 5 H 
• Groep 5 D 
• Groep 6 H 
• Groep 6 D 

  
Deelname 
Deelname aan de Clubkampioenschappen is voor alle leden van Skiteam Nieuwegein en kinderen die deelnemen 
aan het clubskiën van Skipiste Nieuwgein. Inschrijven voor de clubkampioenschappen is niet nodig, iedereen is 
automatisch ingeschreven. Wanneer je een wedstrijd niet mee kan doen, schrijf je je uit via de evenementpagina 
van de betreffende clubkampioenschappen wedstrijd. Voor clubski kinderen graag uitschrijven via de mail 
info@skipistenieuwegein.nl  
 
Wedstrijdjury 
De wedstrijdjury bestaat uit de trainers. 
 
Poortwachters 
Elke wedstrijd dienen er minimaal drie poortwachters naast de slalom te staan, zij beoordelen, samen met de 
wedstrijdjury, of een deelnemer de slalom juist geskied heeft. 
 
Slalom 
De slalom wordt gestoken door de trainers. De groepen 1 tot en met 3 en groep Clubski skiën een stubbieslalom, 
de groepen 4 t/m 6 een palenslalom. De stubbie- en palenslalom worden naast elkaar gestoken. Groep 1 skiet 
pas mee met de Clubkampioenschappen zodra de trainers aangeven dat de groep mee kan doen. 
 
Wedstrijdregistratie 
De tijden en kampioenpunten wordt geregistreerd in Excel.  
 
NskiV-punten 
De clubkampioenschappen zijn op initiatief van Skiteam Nieuwegein zelf en daarom zijn er geen NskiV-punten te 
behalen. 
 
Kampioenpunten 
Per wedstrijd zijn er in iedere poule kampioenpunten te winnen, de puntenverdeling is als volgt: 

• 1e: 13 kampioenpunten 
• 2e: 11 kampioenpunten 
• 3e: 9 kampioenpunten 
• 4e: 7 kampioenpunten 
• 5e: 6 kampioenpunten 



• 6e: 5 kampioenpunten 
• 7e: 4 kampioenpunten 
• 8e: 3 kampioenpunten 
• 9e: 2 kampioenpunten 
• 10e: 1 kampioenpunt 
• 11e:  
• 12e:  
• 13e:  
• 14e:  
• Bij geen eindtijd worden er geen kampioenpunten verdiend. 
• Wanneer er aan een wedstrijd niet deelgenomen wordt, zijn er geen kampioenpunten te verdienen.  

 
Startnummers toekennen 
Wedstrijd 1: de eerste wedstrijd worden de startnummers per poule willekeurig toegekend. 
Wedstrijd 2, 3 en 4: de tweede, derde en vierde wedstrijd worden de startnummers per poule op kampioenpunten 
toegekend. Wie in de poule de minste kampioenpunten heeft start als eerste in de poule, degene met de meeste 
kampioenpunten start als laatste in de poule. 
 
Verkennen  
Het verkennen van de slalom dient geskied te worden in een ploeg en/of gerutscht. Bij het niet navolgen van deze 
regel, kan de jury overgaan tot diskwalificatie van de betreffende deelnemer. 
 
Startvolgorde 
Alle drie de manches worden op volgorde van startnummers geskied. 
 
Te laat aan start 
Wanneer het nummer van de betreffende skiër aan de beurt is, maar deze skiër niet aan start staat, is de 
deelnemer te laat en een diskwalificatie voor de betreffende run is het gevolg.  
 
Groepswissel 
Elke skiër skiet alle vier de wedstrijden in dezelfde poule, bij wisseling van een skiër naar een andere 
trainingsgroep neemt de skiër deel in dezelfde poule als de eerste wedstrijd van de Clubkampioenschappen. 
 
Manches 
Wedstrijd 1 & 2: Alle groepen skiën 3 manches (AAA). 
Wedstrijd 3 & 4: Groep 1 t/m 4 skiën 3 manches (AAA), groep 5 t/m 7 skiën 2 manches (AA). 
 
Wedstrijduitslag 
Wedstrijd 1 & 2: Totaliseren van de twee best gemaakte tijden per wedstrijd. 
Wedstrijd 3 & 4: Groep 1 t/m 4 totaliseren van de twee best gemaakte tijden per wedstrijd. Groep 5 t/m 7 
totaliseren van de twee gemaakte tijden per wedstrijd. 
 
Protest 
Tijdens de Clubkampioenschappen zijn de genomen besluiten van de wedstrijdjury definitief en protest(tijd) is niet 
mogelijk. 
 
Clubkampioen (overall) 
Totaliseren kampioenpunten van alle vier de clubkampioenschappen in het betreffende seizoen. Wanneer er per 
poule twee of meer zijn met evenveel kampioenpunten, dan wordt er gekeken naar de vier totaaltijden (van de 
vier wedstrijden), deze vier totaaltijden worden bij elkaar opgeteld, degene met de laagste vier totaaltijden is dan 
clubkampioen. 
 
Prijzen 
Per wedstrijd: snelste drie per poule. 
Finale: per poule de nummer 1. 



 
Reglement 
Dit reglement is van toepassing op de gehele serie Clubkampioenschappen (4 wedstrijden) in het seizoen 
2022/2023, de startlijsten, uitslagen en ranglijst zijn gebaseerd op de door de trainers opgestelde reglement. Het 
reglement mag ten alle tijden door de trainers worden gewijzigd, met daaropvolgend een bekendmaking aan alle 
deelnemers.  
 
Wedstrijddagen 
De geplande wedstrijddagen zijn onder voorbehoud en kunnen enkel op initiatief van Skipiste Nieuwegein 
verplaatst worden. 


