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Reglement van Runnersworld Cross Circuit 2017-2018
Algemene informatie
•

Individuele categorieën: pupillen, CD-junioren meisjes en jongens apart.

•

Sprint cross voor AB-junioren en senioren

•

Junioren geboren in 1999, 2000,2001 of 2002 meisjes en jongens apart

•

Vsen, V35, V45, Msen, M35, M45, M55.

•

Individuele categorieën: Senioren die aan sprint cross mee doen kunnen ook inschrijven voor de
langere afstanden, maar men komt niet in aanmerking voor eindprijzen, maar komt wel in
aanmerking voor de ‘eind herinnering’ als men bij de A/B Jeugd en senioren 5 van de 8 gelopen
crossen heeft volbracht.

•

Individuele categorieën: Senioren Heren en dames, Vsen, V35, V45, Msen, M35, M45, M55.

•

Deelname voor eindklassering van het Runnersworld Cross Circuit is zowel voor wedstrijdlopers als
recreanten. Als men 4 van 8 bij de Pupillen, CD Junioren en bij de A/B Jeugd en senioren 5 van de 8
gelopen crossen heeft volbracht.

•

Je leeftijd bij deelname aan je eerste wedstrijd is bepalend 1 november 2017 voor de categorieindeling seizoen 2017-2018.

•

Alle afstanden zijn toegankelijk voor recreatielopers.

•

Bij de individuele lopen worden alleen dagprijzen per categorie uitgedeeld indien er minimaal 5
deelnemers meedoen.

•

Er wordt een klassement opgemaakt. Bij de pupillen en CD-jeugd tellen de beste 4 resultaten, bij de
AB-junioren (sprint cross) en senioren de 5 beste resultaten. Een eindklassement wordt alleen
opgemaakt bij minimaal 5 deelnemers.

•

Bij een gelijk aantal punten is de winnaar degene die het best gepresteerd heeft in de laatste
wedstrijd.

•

Inschrijfgeld voorinschrijving pupillen en CD-junioren € 4,00 (na inschrijving € 5,00).

•

Senioren sprint cross en Jeugd A/B sprint cross: Voor inschrijving € 5.00 en na inschrijving: € 6.00

•

Senioren overige afstanden: Voor inschrijving € 8.00 en na inschrijving: € 9.00

•

De winnaar in de categorie Heren 55+ krijgt de extra Peter Vlaarkamp-prijs.

•

Mizuno Benelux en Runnersworld Haarlem stellen een prijzenpakket beschikbaar voor het
eindklassement.

•

Alle geklasseerden in het eindklassement krijgen bij minimaal vier keer finishen (pupillen en CDjeugd) of vijf keer finishen (overige categorieën) een fraaie herinnering

•

Mocht een van de crossen niet doorgaan, dan blijft in eerste instantie de verplichting om aan 4 of 5
crossen mee te doen voor herinnering en klassement onveranderd.

•

De eind herinnering wordt bij de Phanos Boscross & NK Cross uit gedeeld op 10 & 11 maart 2018.
Indien daar niet aanwezig ligt deze de week erna klaar in de winkel van Runnersworld Haarlem op de
Kruisstraat 7 te Haarlem.

•

De prijsuitreiking mbt het eindklassement van het circuit voor de Jeugd en Senioren wordt op
zaterdag 24 maart 2018 gehouden. Bij Runnersworld Haarlem, Kruisstraat 7, 2011PV om 18.00 uur.

