1ste wedstrijd van de ARWB crosscompetitie 2016-2017
Programma

Locatie

Naar keuze 1, 2,3, 4 of 5 grote ronden- 1350 m, 2650 m, 3950 m,
5250 m of 6550 m

Wedstrijdsecretariaat bij atletiekvereniging Thor op
sportpark Vierhoeven, waar kleedgelegenheid en
douches zijn en waar ook voldoende parkeergelegenheid
is.

10.00 Scholierencross

Routebeschrijving

9.00 Prestatielopen

start 1 meisjes uit groep 3,4 en 5 650 m (1 kleine ronde)
start 2 jongens uit groep 3,4 en 5 650 m (1 kleine ronde)
start 3 meisjes uit groep 6,7 en 8 1250 m (2 kleine rondes)
start 4 jongens uit groep 6,7 en 8 1250 m (2 kleine rondes)

11.00 ARWB jeugdcross vlgs indeling Atletiekunie 2016
Start 1
Start 2
Start 3
Start 4
Start 5

meisjes C junioren 14/15 jaar 1850 m
jongens C junioren 14/15 jaar 2650 m
meisjes D junioren 12/13 jaar 1250 m
jongens D junioren 12/13 jaar 1850 m
meisjes mini pupillen t/m 7 jaar 650 m
jongens mini pupillen t/m 7 jaar 650 m
Start 6 meisjes C pupillen 8 jaar 650 m
jongens C pupillen 8 jaar 650 m
Start 7 meisjes B pupillen 9 jaar 1250 m
jongens B pupillen 9 jaar 1250 m
Start 8 meisjes A pupillen 10/11 jaar 1250 m
Start 9 jongens A pupillen 10/11 jaar 1250 m
Geen prijsuitreiking

12.45 ARWB wedstrijdlopen meisjes/dames
Start 10 meisjes B junioren 16/17 jaar 2650 m
meisjes A junioren 19/19 jaar 3950 m
vrouwen senioren 20+/master 35+ 5250 m
vrouwen master 45+ en 55+ 3950 m
Aansluitend prijsuitreiking

13.30 ARWB wedstrijdlopen jongens/heren
Start 11 jongens B junioren 16/17 jaar 3950 m
jongens A junioren 18/19 jaar 5250 m
mannen senioren 20+/master 35+ en45+ 7850 m
mannen master 55+ en 65+ 6550 m
Aansluitend prijsuitreiking.

de

Vanuit Breda; A 58 afrit 24, linksaf slaan, 2 afslag
richting Tolberg nemen, onderaan linksaf slaan, in de
bocht 300 m na viaduct rechtsaf slaan, na 200 m
verharde weg naar links vervolgen tot op het
parkeerterrein. Ingang sportpark bevindt zich rechts
achter in de hoek. Het Thorhonk bevindt zich helemaal
aan het einde van het pad aan de rechterkant (voorbij de
gymzaal en de bunker van de handboogvereniging).
Vanuit Bergen op Zoom; A58 afrit 24, rechtsaf slaan
verder zoals hierboven beschreven.
Vanuit Essen; afrit Roosendaal-Zuid, rechtsaf slaan verder
als hierboven beschreven. link naar routebeschrijving

Inschrijven
Voorinschrijven via www.inschrijven.nl t/m 18 november.
B junioren t/m masters én prestatielopers €5,-Na-inschrijven op zondag 20 november €1,-- extra.
ARWB-jeugd t/m 15 jaar gratis deelname
THOR-leden gratis.
Scholierenloop €3,--

Parcours
Het parcours is gelegen nabij het Thorhonk op het
sportpark Vierhoeven. U vindt het parcours door de
bewegwijzering vanaf het Thorhonk te volgen.

