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32 Van de Meerendonk

AUWJAORSCROSS
Organisatie
Locatie
Parcours

Atletiek Oirschot (Atletiekunie wedstrijd)

Sportcentrum De Kemmer, Bloemendaal 5a, 5688GP Oirschot
Parcours door het Kemmerbos, geheel met spikes te belopen.
Parcourstekening onderaan deze pagina.

Programma

10.00 u

11.10 u

trimloop voor recreanten (alle leeftijden) over 2340, 4680, 7020 of 9360 meter
Deelname aan de volgende wedstrijden alleen door houders van een wedstrijdlicentie
mannen Senioren, M35
10120 meter (1 kleine ronde, 4 grote ronden)
mannen M45, M55, M65
7780 meter (1 kleine ronde, 3 grote ronden)
vrouwen Senioren, V35, V45, V55, V65 7780 meter (1 kleine ronde, 3 grote ronden)

12.00 u

korte cross vrouwen
korte cross mannen

2120 meter
2120 meter

(2 middelronden)
(2 middelronden)

12.20 u

jongens Junioren A
meisjes Junioren A, jongens Junioren B
meisjes Junioren B, jongens Junioren C
meisjes Junioren C

5300 meter
4240 meter
3180 meter
2120 meter

(5 middelronden)
(4 middelronden)
(3 middelronden)
(2 middelronden)

12.50 u

meisjes Junioren D
jongens Junioren D

1520 meter
1520 meter

(2 kleine ronden)
(2 kleine ronden)

13.05 u
13.15u
13.25u
13.35u
13.45u

meisjes en jongens Pupillen mini en C
meisjes Pupillen B
jongens Pupillen B
meisjes Pupillen A
jongens Pupillen A

760 meter
1060 meter
1060 meter
1060 meter
1060 meter

(1 kleine ronde)
(1 middelronde)
(1 middelronde)
(1 middelronde)
(1 middelronde)

Prijzen volwassenen
Bij de wedstrijden voor licentiehouders zijn geldprijzen beschikbaar voor de nummers
1, 2 en 3 in de categorieën:
Mannen Senioren, M35, M45, M55, M65
Vrouwen Senioren+V35, V45, V55, V65
Korte cross: mannen, vrouwen

Sponsors van de
Kempische
Cross Competitie

De wedstrijdorganisatie behoudt het recht om categorieën samen te voegen indien het
aantal deelnemers in een categorie 5 of minder is.

Prijzen jeugd

Ereprijzen voor de eerste drie meisjes en de eerste drie jongens van elke categorie.
Alle deelnemers aan de jeugdwedstrijden ontvangen een herinneringsmedaille.
Na elke wedstrijd is de prijsuitreiking ca 20 minuten nadat de laatste loper is gefinisht.
Prijzen die niet persoonlijk bij de prijsuitreiking worden afgehaald komen te vervallen.

Voorinschrijving

Uiterlijk dinsdag 25 december via internet: www.inschrijven.nl
A-formulier uiterlijk ma 24 december mailen naar wedstrijden@atletiekoirschot.nl
Buitenlandse deelnemers kunnen een e-mail sturen naar
wedstrijden@atletiekoirschot.nl met naam, adres, geboortedatum, vereniging en
categorie. Het inschrijfgeld kan worden betaald bij afhalen van het startnummer.

Na-inschrijving

Op de wedstrijddag vanaf 8.30 uur in het clubhuis van Atletiek Oirschot.

Inschrijfkosten

voorinschrijving
€ 3,50
€ 6,00

na-inschrijving
€ 5,00
€ 8,00

Wedstrijden: pupillen en junioren
senioren en masters

€ 3,50
€ 6,00

€ 5,00
€ 8,00

Leden Atletiek Oirschot: pupillen en junioren
overige

€ 0,00
€ 3,00

€ 5,00
€ 8,00

Trimloop:

tot en met 15 jaar:
16 jaar en ouder:

Voorinschrijvingen worden automatisch geïncasseerd.
Inschrijvingen via het A-formulier kunnen worden betaald door overschrijving op
banknummer NL52RABO 01 38 86 10 21 t.n.v. Atletiek Oirschot.

Uitslagen

Op www.uitslagen.nl en www.atletiekoirschot.nl

Algemeen

Deelname op eigen risico. Deelname verplicht de deelnemer tot het aanvaarden van
de algemene voorwaarden welke op onze website te lezen zijn.

Kleedruimte

Tenten op het atletiekveld, geen douches.

Meer info

Nellie van Beers (wedstrijdsecretaris), 0499-573634 of wedstrijden@atletiekoirschot.nl

Parkeren

Op 30 december zijn er in Sportcentrum De Kemmer nog meer sportevenementen. Dit
kan leiden tot parkeerproblemen.
•
•

•

•

Kom indien mogelijk met de fiets.
Maak gebruik van de parkeerplaatsen bij Sportcentrum Laco (tegenover de BP
aan de Kempenweg) of de carpoolplaats achter het BP-station. U loopt dan door
het Kemmerbos langs het parcours naar het clubgebouw van Atletiek Oirschot.
Verder kunt u parkeren langs de Eindhovensedijk, Bloemendaal, het pad van de
Eindhovensedijk richting het kanaal en langs de kanaaldijk. Let op: blokkeer geen
uitritten en zorg dat er nog verkeer door kan.
Volg de aanwijzingen van de parkeerwachten.

Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot!

Route
1. Uit Eindhoven over de Oirschotsedijk: 3 km na de legerplaats Oirschot gaat u over
het viaduct van de A58, na 1100 meter de aanwijzingen van de parkeerwachten volgen.
2. Vanaf de A58 (Tilburg-Eindhoven) of uit de Kempen: volg borden richting Oirschot,
rotonde bij het BP-tankstation rechtsaf en parkeren, loop door het Kemmerbos langs
het parcours naar Atletiek Oirschot.
3. Uit Best: rotonde bij Shellstation rechtsaf, volgende rotonde links af (Kempenweg),
verder bij 6.
4. Uit Boxtel: eerste rotonde linksaf (Kempenweg), volgende rotonde rechtdoor, volgende
rotonde rechtdoor, verder bij 6.
5. Uit Moergestel of Oisterwijk: blijf na Spoordonk de Spoordonkseweg volgen, deze
gaat over in Kempenweg. Eerste rotonde rechtdoor, volgende rotonde rechtdoor,
volgende rotonde rechtdoor.
6. boven op viaduct (net over het kanaal) rechtsaf naar beneden, onderaan linksaf
(Eindhovensedijk), na 800 meter de aanwijzingen van de parkeerwachten volgen.

Parcours

