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Wat zijn Wisbi rennen 
De Wisbi rennen is een ski race waaraan iedereen kan meedoen, Jong-oud 
beginner of ervaren skiër. 
Er zijn bij deze wedstrijd geen winnaars en geen verliezers, je skiet voor je zelf. 
Hoe werken de Wisbi-rennen 
Voorafgaand aan de Wisbi-rennen wordt de slalom door één van de meest 
ervaren skiër van Il Primo geskied. 
De tijd die deze skiër nodig heeft wordt de nultijd genoemd. Alle deelnemers 
worden ingedeeld naar leeftijd. Vervolgens mogen alle skiërs door de slalom 
skiën. De tijd van de skiër wordt door de nultijd gedeeld, waardoor van de 
individuele skiër ‘de handicap’ ten opzichte van de voorskiër is te bepalen. 
De formule om de handicappunten te bepalen is als volgt: ( tijd 
deelnemer/nultijd ) – 1 x 100 = handicap. 
Wanner heb ik  GOUD OF HOUT? 
Als voorbeeld 
De nultijd is 10.00 seconden. De tijd van de deelnemer is 13.00 seconden. 
De handicap is ( 13.00/10.00 ) – 1 x 100 = 30 
Om nu te bepalen of dit Goud, Zilver of Brons is, 
is een tabel gemaakt waarin de handicap wordt omgezet naar Goud, Zilver of 
Brons. 
Behaald de deelnemer een handicap die niet voor deze waardering in 
aanmerking komt, dan krijgt de deelnemer bij Il Primo een houten medaille. 
De tabel houdt rekening met het geboortejaar van de skiër en of de skiër een 
jongen/man of meisje/vrouw is.  
Over het algemeen worden er bij Il Primo twee runs geskied, De snelste run die 
geskied wordt, wordt gebruikt voor het bepalen van de handicap.  
 
Tabel wisbi rennen: 
Leeftijd Goud Zilver Brons 
 M V M V M V 
6 jaar en 
jonger 

0-45 0-50 46-60 51-65 61-75 66-80 

7-9 jaar 0-35 0-40 36-50 41-55 51-65 56-70 
10-12 
jaar 

0-25 0-30 26-40 31-45 41-55 46-60 

13-15 
jaar 

0-20 0-25 21-35 26-40 36-50 41-55 

16-29 
jaar 

0-15 0-20 16-30 21-35 31-45 36-50 

30-39 
jaar 

0-20 0-25 21-35 26-40 36-50 41-55 

40-49 
jaar 

0-25 0-30 26-40 31-45 41-55 46-60 

50-59 
jaar 

0-35 0-40 36-50 41-55 51-65 56-70 

60 jaar 
en ouder 

0-45 0-50 46-60 51-65 61-75 66-80 

 


