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Zoals ieder jaar beginnen we in mei met de voorbereiding voor de crosscompetitie in het volgende
winterseizoen. Maar vanwege de coronacrisis is er nog heel veel onzeker. Kúnnen we komende winter weer crosswedstrijden organiseren? Zo ja, kan dat op dezelfde manier of moet het anders? Wat
zijn de gevolgen als we wedstrijden hebben gepland, maar deze door overheidsmaatregelen niet
door kunnen gaan?
Als we zouden gaan wachten tot alles zeker is, weten we één ding: dan is het te laat om nog iets te
organiseren. Het is dus nodig om gewoon de draad op te pakken.
Vanwege alle onzekerheden informeren we jullie nu wat uitgebreider dan normaal. Dit is vooral bedoeld voor de verenigingen die de organisatie van een wedstrijd willen oppakken, maar ook voor alle
deelnemende verenigingen.
De wedstrijddata
In het seizoen 2020-2021 worden de data:
1e poulewedstrijd
28 november 2020
2e poulewedstrijd
9 januari 2021
e
3 poulewedstrijd
6 of 13 februari 2021
finale (in poule zuid) 13 maart 2021
De datum van de 3e poulewedstrijd kunnen we nog niet vastleggen, omdat nu nog niet bekend is
wanneer het NK junioren indoor gaat plaatsvinden. De 3e wedstrijd is in ieder geval niet in het weekend van het NK junioren.
Zijn crossen mogelijk?
Dat is nog niet duidelijk. Volgens de laatste mededelingen van de overheid zijn vanaf september alle
sportwedstrijden weer mogelijk, maar zonder publiek. Er is echter nog geen duidelijkheid over vergunningplichtige evenementen. Nu is een crosscompetitiewedstrijd natuurlijk geen massa-evenement zoals de Dam-tot-Damloop, maar voor veel crossen is wel een vergunning nodig omdat ze zich
op openbaar terrein afspelen. Vaak zijn ook afspraken nodig met terreineigenaren.
Hopelijk komt hierover de komende tijd meer duidelijkheid.
Protocol
De Atletiekunie is momenteel bezig met een protocol voor hardloopwedstrijden, waaronder crossen.
Wanneer dit protocol is afgestemd met NOCNSF en het ministerie van VWS, wordt het gepubliceerd.
Naar verwachting is dit in de loop van juni.
Het protocol kan houvast bieden over de wijze waarop je een crosswedstijd op een verantwoorde
wijze kunt organiseren. Ook kan het protocol nuttig zijn bij bijvoorbeeld het overleg met de gemeente over de vergunning: Als je laat zien dat je volgens het protocol gaat werken, kan dat positief
werken bij de behandeling van de vergunning. De Atletiekunie raadt sowieso aan om tijdig met de
gemeente te gaan overleggen.

Toch afgelast, wat dan?
Het kan gaan voorkomen dat we vol goede moed aan het crossseizoen beginnen, maar dat door
overheidsmaatregelen één of meer wedstijden toch moeten worden afgelast. Dat is vooral jammer
voor alle atleten. Maar een afgelasting kan ook financiële gevolgen hebben. Het kan immers voorkomen dat de organiserende vereniging op het moment van de afgelasting al kosten heeft gemaakt.
Ons uitgangspunt is dat deze risico’s niet eenzijdig terecht mogen komen bij de organiserende verenging. Het crosscompetitiereglement gaat nog worden uitgebreid met een regeling waardoor de risico’s van afgelasting over alle verengingen worden gespreid.
Natuurlijk raden we de organisatoren aan om met leveranciers en verhuurders zoveel mogelijk afspraken te maken over kosteloos annuleren in geval van afgelasting wegens overheidsmaatregelen.
Het inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is al een aantal jaren ongewijzigd. Omdat veel organiserende verenigingen te maken
hebben met stijgende kosten, verhogen we het inschrijfgeld.
Het wordt als volgt:
poulewedstrijd € 4,- (was € 3,50)
finale
€ 6,- (was € 5,-)
Tot slot
We hopen dat het, ondanks de huidige onzekerheden, mogelijk wordt om weer een volledige crosscompetitie voor onze atleten te organiseren. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
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