Uitnodiging
3e regiocross op
27 januari 2018

Aan alle verenigingen, deelnemers, ouders en trainers,
Op zaterdag 27 januari 2018 organiseert AV Fit , in samenwerking met We-Link Sport Events,
de 3e crosswedstrijd voor poule Zuid van de regio’s 1 t/m 5.
Locatie
De cross vindt plaats rondom het Henschotermeer, op recreatieterrein Henschotermeer. Dit
recreatieterrein is prachtig gelegen in de bossen tussen Zeist en Woudenberg.
Voor invoer in uw navigatiesysteem kunt u gebruik maken van het volgende adres:
De Heygraeff 2, Woudenberg.
Na de slagbomen volgt u de bordjes naar parkeerplaats P-3.
(Betaald) parkeren is ruimschoots mogelijk bij het Henschotermeer; tarief: € 1 per uur of een
dagkaart à € 5; er kan uitsluitend worden betaald met een pinpas of creditcard. Wellicht
kunt u de kosten drukken (en de gezelligheid verhogen) door te carpoolen?
Op het recreatieterrein van het Henschotermeer zijn honden niet toegestaan.
Aanmelding
Aanmelden kan tot en met zaterdag 20 januari 2018 (vóór 18.00 uur) per e-mail door
toezending van het A-formulier. Dit A-formulier kan worden gestuurd naar Marlene de
Jongh: wedstrijdsecretariaat@av-fit.nl. Na genoemde datum is er tot uiterlijk vrijdag
24 januari 2018 (vóór 18.00u) nog beperkte mogelijkheid voor wijzigingen in de
inschrijvingen.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per deelnemend atleet. Het inschrijfgeld per vereniging
graag tegelijk met de inschrijving, maar uiterlijk voor 24 januari 2018, overmaken op IBAN
NL12 INGB 0000 1881 78 t.n.v. AV Fit te Zeist, o.v.v. ‘Regiocross 2017-2018’ en de naam van
uw vereniging.
Er wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd van atleten die na sluiting van de inschrijftermijn
worden afgemeld, of die niet aan de start verschijnen.

Wedstrijdinformatie
Aanvang programma: 11.30 uur
Het parcours is volledig begaanbaar met spikes. Brasserie Laag Kanje zal geopend zijn voor
koffie, thee, chocolademelk, soep. Daar bevinden zich ook de toiletten. Houd er rekening
mee dat de brasserie (en dus ook de toiletten) op ca. 400m afstand tot het start/finishgebied
ligt.
Startnummers kunnen worden afgehaald bij het wedstrijdsecretariaat, nabij de start/finish.
Zoals beschreven in het wedstrijdreglement, is het gebruik van startnummerbanden niet
toegestaan; startnummers moeten ongevouwen op vier punten worden bevestigd op de
voorzijde van de wedstrijdkleding.
Elektronische tijdwaarneming is aanwezig.
Van toepassing is het Crosscompetitiereglement 2017-2018, te raadplegen op:
www.atletiekcompetities.nl.
De voorlopige chronoloog en de parcoursrondes zijn bijgesloten als bijlagen. Wijzigingen op
het chronoloog zullen, voor zover van toepassing, uiterlijk 26 januari 2018 bekend worden
gemaakt op onze website: www.av-fit.nl. De parcoursen zijn ook te bekijken:
500m: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2081102
1.250m: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2081099
1.500m: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2078835
Uitslagen
De uitslagen worden zo spoedig mogelijk na de wedstrijd gepubliceerd op de website van
www.atletiekcompetities.nl. Kort voor de wedstrijd zal er een link bekend zijn waarmee de
live-uitslagen kunnen worden gevolgd op Chronotrack, daar zullen de uitslagen ook
naderhand te raadplegen zijn.
Tot slot
Wij verwelkomen u graag op 27 januari 2018 voor een sportieve en gezellige crossdag!
Namens WOC AV Fit,
Marlene de Jongh
woc@av-fit.nl
marlenedejongh@gmail.com

Bijlagen:

- chronoloog
- parcoursrondes 3x

