Soest, 4 oktober 2018

1e crosscompetitie op 10 november bij AV Pijnenburg
Op zaterdag 10 november a.s. organiseert AV Pijnenburg in Soest de eerste wedstrijd van de
crosscompetitie van poule Zuid, van de crosscompetitie 2018-2019 voor de jeugd.

Inschrijven
Alleen jeugdatletiek-leden/ploegen met de Atletiekunie wedstrijdlicentie en ook leden van de
Nederlandse Triathlonbond met wedstrijdlicentie kunnen inschrijven.
Mocht u jeugdleden hebben die net zijn begonnen en dus nog geen licentienummer hebben, dan kunt u
bondsnummer NUL opgeven.
De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 3 november 2018.
Uitsluitend inschrijven via de deelnemende vereniging, (dus geen individuele inschrijvingen),
middels het inschrijfformulier wat in de bijlage staat, te mailen naar: cross@avpijnenburg.nl.
Let erop dat het licentienummer en de geboortedatum correct zijn.
Gebruik NIET het standaard Atletiekunie A-formulier.
Nieuwe inschrijvingen worden na 3 november niet meer geaccepteerd.
Geeft de lijsten van de inschrijvingen a.u.b. niet op het laatste moment door!!
Wijzigingen in de inschrijving moeten uiterlijk donderdag 8 november om 21:00 in ons bezit zijn.
Daarna worden geen wijzigingen meer geaccepteerd.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per deelnemer. De deelnamekosten graag direct na de inschrijving
overmaken naar rekening nr. NL81 RABO 0315998601 t.n.v. Atletiekvereniging Pijnenburg te Soest
o.v.v. cross + verenigingsnaam. Bij niet-deelname wordt geen inschrijfgeld geretourneerd.
Het parcours ligt in het bos en duinen bij AV Pijnenburg, aan de andere kant van het spoor – waar de
bekende Sylvestercross ook altijd gehouden wordt. (zie bijlage)
De deelnemers dienen in clubtenue te starten. Bij kou is een trainingspak o.i.d. ook toegestaan.
De startnummers kunnen in het clubgebouw worden afgehaald. Startnummers mogen niet gevouwen
worden. Het gebruik van startnummerbanden is NIET toegestaan. Deelnemers met een startnummer
aan een startnummerband kunnen niet van start gaan en worden niet in de uitslag opgenomen.
Het lopen op spikes is toegestaan.

Voorlopig tijdschema
In een bijlage staat een voorlopig chronoloog en parcoursoverzicht.

Uitslagen
De uitslagen staan z.s.m. na de wedstrijd op www.avpijnenburg.nl en op www.uitslagen.nl.
Let op: atleten die in een verkeerde leeftijdscategorie deelnemen, worden niet in de uitslag opgenomen!

Routebeschrijving en parkeren
De atletiekaccommodatie van A.V. Pijnenburg is gelegen aan de
Wieksloterweg Oostzijde 10, 3766 LS Soest
A.V. Pijnenburg is niet te bereiken vanaf de Wieksloterweg Westzijde richting Oostzijde, een gedeelte van deze route
is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (accommodatie ligt aan het einde van de Bosstraat).
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GPS Coördinaten: N 52.156163, E 5.283844
TomTom/Routeplanner: het volgende adres intikken: Den Blieklaan 13.
Vanaf hier zijn er verkeersregelaars die u verder verwijzen naar parkeerplaatsen in de buurt.
Telefoonnummer : 035 - 6010434
Routebeschrijving:
Indien u per openbaar vervoer reist: uitstappen bij station Soest-Zuid, u steekt direct de spoorweg over, dan direct
linksaf de spoorlijn volgen via de Bosstraat, steeds rechtdoor en aan het eind vindt u onze atletiekbaan.
Route 1:
Vanuit Soesterberg of de snelweg A28 (afslag Soesterberg) richting Soest de N413 (van Weerden Poelmanweg) op,
over het Soester Hoogt de Soesterbergsestraat volgen tot het eerste stoplicht. Bij dat stoplicht linksaf, de
Ossendamweg volgen richting station "Soest-Zuid". Over het spoor de Koningsweg op. Bij het stoplicht rechtdoor,
daarna de eerste weg linksaf de Pimpelmees op. Op het eind van deze weg rechts de Bosstraat op. Na 700m gaat u
op het kruispunt linksaf de Den Blieklaan op. Vanaf hier wordt u verder verwezen door de verkeersregelaars naar de
parkeerplaatsen.
Route 2:
Vanuit Baarn N221 langs het Paleis Soestdijk, rechtsaf de N234 op (Biltseweg). Bij de eerste stoplichten linksaf de
Koningsweg op. Deze weg volgen, voorbij vijf rotondes en het bedrijf "Advisie", daarna de tweede weg rechtsaf de
Pimpelmees op. Op het eind van deze weg rechts de Bosstraat op. Na 700m gaat u op het kruispunt linksaf de Den
Blieklaan op. Vanaf hier wordt u verder verwezen door de verkeersregelaars naar de parkeerplaatsen.
Route 3:
Vanuit Utrecht A27 afslag Bilthoven de N234 (Biltseweg) op tot aan de afslag Soest Industrie terrein. Bij de
stoplichten rechtsaf de Koningsweg op en deze weg volgen voorbij vijf rotondes en het bedrijf "Advisie" daarna de
tweede weg rechtsaf de Pimpelmees op. Op het eind van deze weg rechts de Bosstraat op. Na 700m gaat u op het
kruispunt linksaf de Den Blieklaan op. Vanaf hier wordt u verder verwezen door de verkeersregelaars naar de
parkeerplaatsen.
LET OP:
Op de Biltseweg, Soesterbergsestraatweg, Koningsweg en op alle toegangwegen Soest in staan flitspalen, ook
wordt er regelmatig gecontroleerd d.m.v. een lasergun. (U bent gewaarschuwd!!)

Parkeren
Ter hoogte van de kruising met de Den Blieklaan geven we een route aan waarlangs diverse parkeerterreinen liggen.
We verzoeken jullie de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen en de aangewezen route te volgen,
vanwege de te verwachten drukte. Er is die dag ook veel verkeer in verband met voetbal- en hockeywedstrijden.
Parkeren buiten het parkeerterrein aan de Foekenlaan is uitsluitend toegestaan langs de linkerzijde van de Den
Blieklaan en de Dolderseweg.

