DJA CROSS zondag 4 februari 2018
Tevens clubcross DJA leden

Op zondag 4 februari 2018 organiseert DJA haar cross in de omgeving van
sportpark De Akkermolen: de start en finish zijn op de accommodatie van DJA.
Wedstrijdloop
Deze telt mee voor de ARWB crosscompetitie en start met de jeugdcross (zodra de
ene categorie gefinisht is, start de volgende):
11.00 uur

meisjes en jongens mini pupillen
meisjes en jongens C pupillen
meisjes en jongens B pupillen
meisjes A pupillen
jongens A pupillen
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11:50 uur

meisjes D junioren
jongens D junioren
meisjes C junioren
jongens C junioren

±
±
±
±

1430
2080
2080
3080

meter
meter
meter
meter

Hierna vindt de prijsuitreiking plaats van de ARWB crosscompetitie voor pupillen en
CD junioren. Er is geen aparte prijsuitreiking voor alleen de DJA cross in deze
categorieën.
Vervolg wedstrijdloop
13.30 uur
meisjes B junioren
13.30 uur
meisjes A junioren
13.30 uur
vrouwen senioren en masters
14.15 uur
jongens B junioren
14.15 uur
jongens A junioren
14.15 uur
mannen senioren en masters M35+
14.15 uur
mannen masters M45+ en M55+
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10.580 meter
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Prijsuitreiking DJA cross vanaf AB junioren
14.15 uur
15.00 uur
meisjes B junioren
jongens B junioren
meisjes A junioren
jongens A junioren
vrouwen senioren
mannen senioren
vrouwen masters V35+
mannen masters M35+
vrouwen masters V45+
mannen masters M45+

Prijsuitreiking clubcross DJA leden
Deze zal tussendoor plaats vinden. Er is een prijsuitreiking voor de eerste 3 van de
volgende categorieën (mits de wedstrijdafstand is gelopen):
Mini + C pupillen meisjes
Mini + C pupillen jongens
B pupillen meisjes
B pupillen jongens
A pupillen meisjes
A pupillen jongens
D junioren meisjes
D junioren jongens
C junioren meisjes
C junioren jongens
B junioren meisjes
B junioren jongens
A junioren meisjes
A junioren jongens
Vrouwen senioren
Mannen senioren en masters M35+
Vrouwen masters
Mannen masters M45+
Prijsuitreiking ARWB crosscompetitie
De prijsuitreiking van de ARWB crosscompetitie voor AB junioren, senioren en
masters is op 23 februari 2018.
Prestatieloop
De prestatieloop start gelijktijdig met de wedstrijdloop van de senioren (om 13.30
uur voor de vrouwen/meisjes en om 14.15 uur voor de mannen/jongens). Men kan
zelf bepalen welke afstand men loopt (zelfs tijdens het lopen nog) met als maximum
de afstand van de wedstrijdloop.
Aandachtspunten
Het gehele parcours is te lopen met spikes.
Er dient clubkleding gedragen te worden (prestatielopers uitgezonderd).
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, verlies en/of
diefstal van persoonlijke eigendommen. Deelname aan de cross is op eigen risico.
Info
Voor verdere informatie kunt u mailen naar dja.zundert@gmail.com
S.v.p. de website van DJA (www.dja-zundert.nl) blijven raadplegen i.v.m. mogelijke
aanpassingen.
Inschrijven
Voorinschrijvingen kunnen tot en met 31 januari 2018 gestuurd worden naar
dja.zundert@gmail.com.
Na-inschrijving is mogelijk tot een half uur voor aanvangstijd van de betreffende
categorie.
Inschrijfgeld
Wedstrijdloop met voorinschrijving
Pupillen en CD junioren die geen ARWB lid zijn
AB junioren
Senioren en masters
Prestatieloop
Na-inschrijving kost € 1,00 extra.

€
€
€
€

2,50
4,00
5,00
5,00

DJA leden gratis bij voorinschrijving en bij na-inschrijving €2,50.
Inschrijfgeld kunt u storten op rekeningnummer NL87RABO0160508851 t.n.v. DJA
Zundert o.v.v. DJA cross 2018.
De wedstrijdorganisatie van DJA

