Informatie NK / NJK indoor 2015
Vrijdag 6 november
7:00 – 9:30:
Training
Voor teams kunnen trainingslanes geboekt worden. Voor pistereservering dient de
hoofdtrainer contact op te nemen met de skischool van SnowWorld Landgraaf:
skiteams@snowworld.com )
21:00

Team captain meeting Kids Cup en NJK indoor (Arosazaal, SnowWorld)

Zaterdag 7 november
Kids Cup voor aspiranten:
7:30 – 8:15:
Afhalen startnummers Kids Cup race office en inskiën aspiranten.
8:15 – 8:45:

Bezichtiging slalom Kids Cup

9:00: start

Kids Cup voor aspiranten en aansluitend 2e run
aansluiten finale run aspiranten geldend voor de titel NJK indoor voor aspiranten.

11:00 – 11:15: Prijsuitreiking in Snowfriends
NJK indoor voor aspiranten:
De snelste 10 aspiranten meisjes en de snelste 10 aspiranten jongens van de Kids Cup gaan door naar
de finale waarin geskied wordt om de titel ‘NJK indoor categorie aspiranten’. De beste 2 aspiranten
per geslacht uit de finale run kwalificeren zich om deel nemen aan de kwalificatierace van het NJK
indoor.
Lotto NJK indoor:
11:00 – 12:00: Afhalen startnummers NJK race office en inskiën deelnemers
12:15 – 12:45: Bezichtiging slalom NJK
13:00:

Start kwalificatie voor NJK indoor 1e run en aansluitend 2e run. Deze wedstrijd telt
tevens voor nationale sneeuwpunten

15:15 – 15:30: Bezichtiging slalom Knock-out
15:45:

Knock-out over 1 run: top 20 dames en top 20 heren uit kwalificatierace.
De finish area is geopend voor publiek. Neem warme kleding mee om de skiërs aan te
moedigen!

16:30:

Finale NJK indoor. De finale bestaat uit één run tussen de beste 10 meisjes en de
beste 10 jongens die strijden om de titel.
Aansluitend: Prijsuitreiking op de piste

17:30 – 19:00: Trainingsmogelijkheid voor deelnemers voor NK indoor op zondag.
Voor pistereservering dient de hoofdtrainer contact op te nemen met de skischool
van SnowWorld Landgraaf: skiteams@snowworld.nl.
21:00:

Team captain meeting NK indoor (Vergaderzaal, SnowWorld)

Zondag 8 november 2015
Lotto NK indoor:
8:30 – 9:15:
Afhalen startnummers race office en inskiën deelnemers
9:15 – 9:45:

Bezichtiging slalom

10:00:

Start kwalificatie voor NK indoor 1e run en aansluitend 2e run. Deze wedstrijd telt
tevens voor nationale sneeuwpunten

12:30:

Knock-out ronde 1 (1 run): top 16 dames en top 20 heren uit kwalificatie
Aansluitend: knock-out ronde 2 (1 run): top 8 dames en de top 10 heren (uit ronde
1).
De finish area is geopend voor publiek. Neem warme kleding mee om de skiërs aan te
moedigen!

13:30:

Finale NK indoor. De finale bestaat uit één run tussen de beste 4 dames en de beste 5
heren die strijden om de titel.
Aansluitend: prijsuitreiking NK INDOOR in het finish gebied

Prijzen
N(J)K indoor:
Prijzen NJK indoor voor aspiranten:
Prijzen NK en NJK indoor:

plek 1 t/m 3 in de finale run
plek 1 t/m 5 in de finale run

Kwalificatiewedstrijd`:

Top 3 per leeftijdscategorie op de NPWS / kwalificatierace

Kosten en inschrijven
Voor deelname dien je in het bezit te zijn van een nationale wedstrijdlicentie en de Nederlandse
nationaliteit te hebben. Een licentie is aan te vragen via de NSkiV. Er geldt geen kwalificatie-eis
voorafgaand aan het evenement. Kwalificatie voor de Knock-Out en finale run vinden op de
wedstrijddag zelf plaats.
De kosten per deelnemer bedragen €28,- inclusief liftkaart.
Scholieren die zich plaatsen voor de NK indoor op 8 november betalen €16,- inschrijfgeld en deze
kosten worden achteraf in rekening gebracht.
Aspiranten schrijven zich in voor de Kids Cup op 7 november en plaatsen zich op deze wedstrijd voor
de finale ‘NJK indoor voor aspiranten’.
Inschrijving verloopt via de inlog op nskiv.org, informatie hierover is te vinden op
www.wintersport.nl/nkalpineindoor

Contactpersoon Nederlandse Skivereniging voor vragen / overige informatie:
Paco Krom
p.krom@wintersport.nl
Format knock-out
2 skiërs die individueel tegen elkaar door dezelfde slalom skiën. De snelste skiër gaat door naar de
volgende ronde. Bijvoorbeeld: nummer 1 uit kwalificatie zet een tijd neer en vervolgens zet de
nummer 20 uit de kwalificatie een tijd neer. De snelste van deze 2 skiërs gaat door naar de volgende
ronde. vervolgens nummer 2 uit kwalificatie tegen nummer 19 uit kwalificatie, etc.
.
-De beste 3 skiërs (categorie scholieren) volgens de Nationale jeugdranglijst SL aan de start van deze
wedstrijd, maar uitvallen in de kwalificatie of zich niet kwalificeren, zullen aan het knock-out schema
voor NJK worden toegevoegd.
-De beste 5 skiërs (geboortejaar 1999 of ouder) volgens de Nationale ranglijst SL aan de start van
deze wedstrijd, maar uitvallen in de kwalificatie of zich niet kwalificeren, zullen aan het knock-out
schema voor het NK worden toegevoegd.
In het geval dat een geplaatste skiër wordt ingevoegd bij de knock-out SL schuift de rest van de
uitslag door. Bijvoorbeeld: een vooraf geplaatste skiërs wordt voor de knock-out ingevoegd. Nummer
20 uit de kwalificatie wordt nummer 21 en zal niet deelnemen aan de knock-out.
Deelname van scholieren aan NK indoor
De top 15 scholieren jongens en meisjes op de Nationale jeugd ranglijst SL verkrijgen een startplaats
in de kwalificatierace voor het NK Indoor op zondag 8 november.
Top 15 meisjes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Noa Blok
Kiara Derks
Bianca Kruis
Roosmieke Heijdemann
Chiara Gerritsen
Janna Spoon
Britt van Winsen
Naomi Bakkeren
Merel de Ruiter
Milou Bugel
Nina Schippers
Rosalie Drinkwaard
Isabelle de Rue
Danielle Dijksman
Aileen van der Steen

Top 15 jongens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Julian Vrij
Luka den Bode
Stan van Staa
Rik Schippers
Sergey Mol
Tom Hortensius
Aleix Linse Codina
Tim Honders
Sven Langeveld
Martijn Smak
David Leek
Peter Krol
Roan Volmer
Noah Krabshuis
Bren de Ruiter

Tevens de skiërs die in de top 5 eindigen op het NJK indoor op zaterdag 7 november, en niet in
bovenstaande lijst staan, verkrijgen een startplaats in de kwalificatierace voor het NK indoor op
zondag 8 november.

