CROSSCUP van DIEST
Kampioenschap van Vlaanderen vanaf Cadetten
Belgisch Kampioenschap en Kampioenschap van Vlaanderen veldlopen AMH
13 februari 2022
Algemene Info
Het ‘Open Kampioenschap van Vlaanderen’ valt onder de reglementen van de VAL, KBAB en van de
vzw CROSSCUP.
Inschrijvingen en deelname

JOUW BORSTNUMMER
Digitale voorinschrijvingen individuele wedstrijden

Bij de VAL of LBFA AANGESLOTEN ATLETEN:
•
•
•
•

Kangoeroes en Benjamins betalen voor de eerste wedstrijd 3,00 €, voor de volgende wedstrijd 2,00 €.
AMH, Pupillen en Miniemen betalen de eerste wedstrijd 4,00 €, voor de volgende wedstrijden 2,00 €.
Cadetten, Scholieren en Junioren betalen de eerste wedstrijd 6,00 €, voor de volgende wedstrijden 3,00 €.
Senioren en Masters betalen de eerste wedstrijd 8,00 €, voor de volgende wedstrijden 3,00 €.

Eventuele problemen kunnen de dag zelf opgelost worden bij de “trouble desk”.

BUITENLANDSE ATLETEN
Op uitnodiging: gratis afhalen op de infostand.
Niet uitgenodigde atleten:
Deze atleten lopen eveneens met een CrossCup-nummer voorzien van een chip. De atleten schrijven online in via
de website www.crosscup.be en nemen de link naar www.runningresults.be om bij de gewenste wedstrijd het
formulier “uitgenodigde atleet” in te vullen. Ze betalen het voorziene bedrag volgens hun categorie.

RUNNING STARS – STERREN VAN MORGEN
Vanaf hun eerste deelname halen de atleten hun borstnummer af aan de info stand.
Uitgenodigde niet aangesloten Kangoeroes, Benjamins, Pupillen en Miniemen op vertoon van een CrossCupuitnodiging: gratis + gratis inkom voor 2 begeleiders.
Voor hun wedstrijden moeten ze zich eveneens online inschrijven via de website van de CrossCup en de link
gebruiken www.runningresults.be en niet het voorziene bedrag betalen, voorzien voor hun categorie.
Uitgenodigde aangesloten Kangoeroes, Benjamins, Pupillen en Miniemen betalen 3,00 €+ gratis inkom voor 2
begeleiders.

NIET AANGESLOTEN ATLETEN
Kan-Ben-Pup-Min Schrijven zich eveneens online in en betalen 5 €.
Vanaf de categorie Cadetten schrijven ze zich in via de website en betalen 10 €.

AFHALEN NUMMERS
De dag van de wedstrijd halen de ingeschreven atleten hun borstnummer af aan de door de organisator voorziene
stands, aan de hoofdingang:

Overzicht

Eerste inschrijving

Volgende inschrijving

Kangoeroes, benjamins

3€

2€

AMH, pupillen, miniemen

4€

2€

Cadetten, scholieren, junioren

6€

3€

Senioren, masters

8€

3€

Kangoeroes – Miniemen

5€

5€

Vanaf Cadetten

10€

10€

Niet aangesloten

gratis + gratis inkom 2 pers.

2€

Aangesloten

3€ + gratis inkom 2 pers.

2€

Niet aangesloten atleten

Runningstars op uitnodiging - Sterren van Morgen

Startprocedure
De atleten betreden de startzone via de wachtruimte (oproepzone).

Nadien kunnen zij hun opwarming verder zetten in de startzone. 3 minuten voor de start worden zij onder
begeleiding van de starters verzameld achter de pré-startlijn, waarna de startprocedure aanvangt.
PS.: - de eerstejaars cadetten en scholieren ontvangen een sticker die geplakt wordt op hun
borstnummer.
- alleen bij de senioren (lange cross vrouwen en mannen en de korte cross mannen)mogen de
top-10 atleten, van de CrossCup en atleten met een wild card, 1 minuut voor de start plaatsnemen op de
startlijn. Achteraf en op bevel van de starter volgen de andere deelnemers.
Podium (zie VAL- en KBAB-reglementen)
De eerst aangekomen VAL atle(e)t(e) van elk kampioenschap is kampioen van Vlaanderen, de eerste drie
ontvangen een medaille. Zij moeten aangesloten zijn bij een VAL-club.
Buitenlanders vanaf 18 jaar, aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga, kunnen in aanmerking komen voor
het podium, mits ter plaatse de geldige (tijdelijke) verblijfsvergunning te tonen.
Buitenlanders jonger dan 18 jaar komen altijd in aanmerking voor het podium.
Voor de Cadetten en Scholieren is er een podium per geboortejaar.
Voor de Kangoeroes en benjamins is er geen podium voorzien.
Voor de Masters is er een podium per leeftijdscategorie voor het Kampioenschap van Vlaanderen (alleen
de eerste 3 atleten aangesloten bij een VAL-club kunnen een medaille ontvangen). Deze prijsuitreikingen
gebeurt na iedere wedstrijd.
BK en
•
•
•
•

KVV veldlopen AMH
Afzonderlijke wedstrijd AMH voor mannen en voor vrouwen.
Classificatie verplicht.
Podium: 1-2-3 per geslacht (geen onderscheid o.b.v. classificatie)
Ter plaatse inschrijven

Interclubrangschikkingen
Zie site www.atletiek.be
Dopingcontrole
Lijst met CrossCup-nummers kunnen afgehaald worden op het secretariaat.
Parcours, programma en praktische info
meer info vindt u op: http://www.roba-atletiek.be en www.crosscup.be of
aan: VZW Crosscup – crosscup.jvr@gmail.com en 0475/749581
Klachten
In geval van klachten is enkel de VAL-jury of het CrossCup Comité bevoegd om een beslissing te treffen.

