Beste verenigingen,
Hierbij nodigen wij u uit voor de finale van de crosscompetitie 2016 -2017 op zaterdag 11 maart 2017
bij AAC Amsterdam. Het belooft een zeer drukke wedstrijd te worden met in totaal meer dan 1500
deelnemers. Voor een goed en soepel verloop van de wedstrijd vragen wij u daarom deze
informatiebrief goed te lezen en te zorgen dat uw atleten hiervan op de hoogte gesteld worden.
Aanvang:
De aanvang van de wedstrijd is om 11:00 uur.
Parcours:
De atleten starten en finishen op de atletiekbaan van AAC. Het parcours bestaat voornamelijk uit
onverharde paden. De verharde gedeelten zullen met matten worden bedekt zodat er met spikes
gelopen kan worden.
Clubkleding:
Het wedstrijdreglement schrijft voor dat het dragen van clubtenue verplicht is. Hieronder wordt
verstaan de officiële clubkleding inclusief logo. Een T-shirt in (ongeveer) de clubkleur wordt niet
beschouwd als clubtenue. Er mag eventueel volstaan worden het dragen van alleen het
verenigingsshirtje over een trainingspak heen. Ploegen waarvan deelnemers geen clubtenue dragen
worden uitgesloten van het ploegenklassement.
Het voeren van reclame op de kleding, binnen de regels van de Atletiekunie, is toegestaan.
Startnummer en chips:
Startnummers, chips ty-raps en veiligheidsspelden kunnen door de wedstrijdsecretaris / ploegleider
van de vereniging worden afgehaald op het wedstrijdsecretariaat (het grijze gebouw tussen clubhuis
en finish). De startnummers worden per vereniging uitgegeven in 2 sets met daarin alle deelnemende
pupillen of alle deelnemende junioren
Startnummers dienen duidelijk zichtbaar op de borst te worden gedragen en mogen niet worden
omgevouwen. Het gebruik van startnummerbanden is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om startnummer / chip over te dragen aan een andere deelnemer.
De tijdregistratie vindt plaats met behulp van chips die met ty-raps aan de schoen van de atleet
bevestigd moeten worden. Zie bijgaande instructie voor de bevestiging van de chips.
Om een goede tijdregistratie te kunnen uitvoeren en een klassement op te maken is het van belang
dat de chip aan de schoen zit bij het passeren van de finish. Zorg dus dat je ruim op tijd aanwezig
bent om je startnummer en chip aan te brengen.
Direct na de finish worden de chips door medewerkers van de organisatie van de schoen verwijderd.
Zorg dat elke atleet zijn / haar chip inlevert. Voor elke ontbrekende chip wordt €25.00 bij de
betreffende vereniging in rekening gebracht.
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Prijsuitreiking:
Na het passeren van de finish ontvangen alle deelnemers een herinneringsvaantje. Daarnaast zijn er
bekers voor de beste 5 atleten per categorie en zijn er team-bekers voor de voor de 3 beste teams in
het ploegenklassement. De prijsuitreiking van medailles en bekers vindt plaats in het clubhuis op de
tijden zoals aangegeven op het chronoloog.
Accommodatie:
Op het terrein van AAC zijn een kantine, kleedkamers en toiletten aanwezig.
Adresgegevens:
Willinklaan 7
1067 SL Amsterdam
Tel: 020 6115040
Parkeren:
Op sportpark Ookmeer zijn diverse parkeerterreinen aanwezig. Vanwege de grote drukte van deze
crossfinale en de overige sportevenementen op het sportpark dient u rekening mee te houden dat u 510 minuten moet lopen naar de atletiekbaan. Parkeren op stoepen is nergens toegestaan
Inschrijvingen:
De inschrijvingen dienen vóór donderdag 2 maart om 23.59 uur via atletiek.nu te worden
ingevoerd. Daarna sluit de inschrijving automatisch.
Eventuele wijzigingen kunnen tot uiterlijk donderdag 9 maart 20.00 uur per email worden door
gegeven aan ws@aacamsterdam.nl.
De kosten bedragen 4,50 euro per atleet. Het inschrijfgeld dient voorafgaand aan de wedstrijd te zijn
overgemaakt en door AAC ontvangen op rekeningnummer NL 64 INGB 000451 053 2 t.n.v. AAC te
Amsterdam o.v.v. crossfinale 2017, de verenigingsnaam en het aantal atleten.
Chronoloog:
Bijgevoegd bij deze uitnodiging vindt u tevens het chronoloog voor de finale crosscompetitie.
Informatie:
De meest actuele informatie kunt steeds vinden op onze website: http://www.aacamsterdam.nl of
www.atletiekcompetities.nl. Voor vragen kunt u ook mailen naar bovenstaand emailadres.

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdsecretariaat AAC
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