Bussum, 18 december 2018

Beste verenigingen,

Hierbij nodigen wij u uit voor de 3e crosscompetitie op zaterdag 26 januari 2019,
op de Franse Kampweg te Bussum.

Aanvang:

11:00 uur, zie chronoloog op website: www.tempo-regiocross.nl

Parcours:

De atleten lopen door een gebied van het Goois Natuurreservaat.
Het lopen op spikes is voor alle categorieën toegestaan. (wel een klein stukje
asfalt)

Clubkleding:

De deelnemers dienen te starten in hun clubkleding. In koude
omstandigheden is het lopen in een trainingspak o.i.d. geen
bezwaar. Startnummers dienen zichtbaar op de borst bevestigd te
worden, d.w.z. niet gevouwen en bevestigd met 4 spelden op de
hoeken. Het gebruik van startnummerbanden is NIET toegestaan.

Accommodatie:

Op het terrein van het Goois Natuurreservaat is geen kantine
aanwezig. We zorgen ervoor dat er kramen zijn waar u koffie, thee ,
soep en broodjes en andere versnaperingen kunt kopen.
Uitsluitend contante betalingen omdat er in het bos geen
internetverbinding is. We zullen een 2-tal mobiele toiletten laten
plaatsen.

.
Adresgegevens:

Franse Kampweg 3A 1406 NV Bussum. Hier kunt u echter niet met de auto
parkeren of stoppen. Er is een parkeerverbod en stopverbod op de Franse
Kampweg! Fietsen zijn geen probleem.
Daarnaast is uitdrukkelijk aangegeven dat de Franse Kamp weg (de
provinciale weg N236) niet gestremd mag worden. Dit betekent dat er
doorgereden dient te worden naar de aangegeven parkeergelegenheid,
station Bussum Zuid, Struikheiweg 5, 14906 TK Bussum. (Dit adres invoeren
in uw routeplanner) Vanaf daar kan naar de crosslocatie gelopen worden. Dit
is ca. 10 min. Lopen. Dus kom op tijd, om op tijd aan de start te kunnen staan!
Eventueel is er ook mogelijkheid tot parkeren bij zwembad de Zandzee.
Parkeren is op eigen verantwoordelijkheid.
Een kaart met de locatie kunt u middels deze link openen op uw
scherm.

Inschrijvingen:

via Atletiek.nu: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/25193/
De kosten voor deelname bedragen € 3,50 euro per atleet.
Betaling via i-deal per vereniging via atletiek.nu.

Chronoloog:

zie atletiek.nu: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/25193/
website Tempo Regio Cross www.tempo-regiocross.nl

Uitslagen:

Alle informatie en uitslagen kunt op www.tempo-regiocross.nl
terugvinden: en http://www.tigch.nl

Informatie:

www.tempo-regiocross.nl

Vragen:

regiocross@avtempo.nl

Wedstrijdsecretariaat: Ingrid Drost
Organisatie:
Sandra Blommestein en Robert Lieuwe.

We hopen jullie allemaal te zien op 26 januari 2019!
Met vriendelijke groeten,
Ingrid, Sandra en Robert

Plattegrond van de start en parkeergelegenheid

X start

