ARWB – CROSS COMPETITIE

De crosscompetitie voor AB-Junioren, Senioren en Masters.
2018/2019

De competitie omvat normaal 5 wedstrijden verspreid over de maanden november
tot en met februari. Er worden voorwaarden gesteld aan het aantal wedstrijden
waaraan moet worden deelgenomen om in het eindklassement te worden
opgenomen. Men moet aan tenminste 4 van de 5 wedstrijden hebben deelgenomen
om in de eindklassering te worden opgenomen.
Namens het bestuur van de ARWB (Atletiek Regio West Brabant) is de organisatie
gedelegeerd aan:
• Aangesloten atletiekverenigingen: Het organiseren van de crosswedstrijden.
• AVO '83: Coördinatie van de wedstrijden, organiseren van de prijsuitreiking in
samenwerking met de vereniging die de laatste cross organiseert.
• Bijhouden van het klassement voor deze categorie: Henk Bevelander v/d ARWB
• Portefeuillehouder bestuur ARWB: Henk Bevelander
De crossen die meetellen voor het klassement voor het seizoen 2018/2019 zijn:

No. ARWB CROSS

Datum

1

DIOMEDON Steenbergen

04-11-2018

2

SPADO Bergen op zoom

16-12-2018

3

AVO Oudenbosch Brabantse Kampioenschappen 06-01-2019
Veldlopen (BK Cross)
De uitslag van deze cross telt voor de regio 12
atleten mee voor het eindklassement van het
ARWB-crosscircuit!

4

ACHILLES Etten-Leur

27-01-2019

5

DJA Zundert

17-02-2019

De prijsuitreiking voor deze categorieën zal voortaan ook plaatsvinden direct
na afloop van het laatste looponderdeel bij de wedstrijd van DJA. Er is dus
geen aparte bijeenkomst meer voor de prijsuitreiking !!
Zie tevens het officiële reglement voor deze categorie op deze website.

ARWB – CROSS COMPETITIE

De crosscompetitie voor Pupillen en CD-Junioren.
Seizoen 2018/2019.

Deze competitie omvat normaal 5 wedstrijden, verspreid over de maanden
november tot en met februari. Er worden voorwaarden gesteld aan het aantal
wedstrijden waaraan moet worden deelgenomen . Men moet aan tenminste 3 van de
5 wedstrijden hebben deelgenomen om in de eindklassering te worden opgenomen.
Zie tevens het officiële reglement voor deze categorie op deze website.
Namens het bestuur van de ARWB (Atletiek Regio West Brabant) is de organisatie
gedelegeerd aan:
• Aangesloten atletiekverenigingen: Het organiseren van de crosswedstrijden.
• AVO '83: Coördinatie van de wedstrijden, organiseren van de prijsuitreiking in
samenwerking met de vereniging die de laatste cross organiseert.
• Bijhouden van het klassement voor deze categorie: Marian de Rond van AVR ‘90
• Portefeuillehouder bestuur ARWB: Henk Bevelander
De crossen die meetellen voor het klassement voor het seizoen 2018/2019 zijn:

No. ARWB CROSS

Datum

1

DIOMEDON Steenbergen

04-11-2018

2

SPADO Bergen op zoom

16-12-2018

3

AVO Oudenbosch Brabantse Kampioenschappen 06-01-2019
Veldlopen (BK Cross)
De uitslag van deze cross telt voor de regio 12
atleten mee voor het eindklassement van het
ARWB-crosscircuit!

4

ACHILLES Etten-Leur

27-01-2019

5

DJA Zundert

17-02-2019

De prijsuitreiking voor deze categorieën zal plaatsvinden zoals gebruikelijk na
afloop van het laatste looponderdeel bij de wedstrijd bij DJA.
Zie tevens het officiële reglement voor deze crosscompetitie op deze website.

