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1. OPZET VAN DE COMPETITIE
Elk jaar wordt gedurende de winterperiode van november tot april, door de
Atletiek Regio West Brabant een crosscompetitie georganiseerd, welke een
onderling karakter draagt en zich afspeelt tussen de verenigingen binnen de
ARWB. In totaal zullen, bij toerbeurt door de verschillende verenigingen, 6
stuks crosswedstrijden in deze periode worden georganiseerd. Jaarlijks
worden in het kalenderoverleg tijdig vastgesteld: de organiserende
verenigingen, data’s van de jeugdcrossen en plaatsen waar de crossen
worden gehouden. De crossen worden op de wedstrijdkalender van de
Atletiek Unie (AU) geplaatst door de kalendercoördinator ARWB.
2. KLASSEMENTEN
Aan deze competitie is een persoonlijke crosskampioenschap voor de 12
afzonderlijke categorieën verbonden, te weten:
- jongens mini pupillen 7 jaar, meisjes mini pupillen 7 jaar
- jongens C pupillen 8 jaar, meisjes C pupillen 8 jaar
- jongens B pupillen 9 jaar, meisjes B pupillen 9 jaar
- jongens A pupillen 10 en 11 jaar, meisjes A pupillen 10 en 11 jaar
- jongens D junioren 12 en 13 jaar, meisjes D junioren 12 en 13 jaar
- jongens C junioren 14 en 15 jaar, meisjes C junioren 14 en 15 jaar
In verband met de voor deze competitie bedoelde wedstrijden ( in het
winterseizoen ) geschiedt de indeling in deze categorieën al vanaf 1
november voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar volgens
reglement van de AU. Voor alle groepen in deze competitie wordt een apart
klassement opgemaakt, deze taak is belegd bij AVR ’90.
3. PUNTENTELLING
De puntentelling in het individuele klassement is als volgt: men moet
tenminste aan 3 van de 6 wedstrijden hebben deelgenomen, respectievelijk
in de uitslagen voorkomen, om in de einduitslag te worden opgenomen.
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De winnaar van een wedstrijd krijgt 1 punt, de tweede 2, etc. etc. Doet
iemand aan alle 6 wedstrijden mee dan vervallen de twee slechtste
klasseringen behaald in de 6 wedstrijden en wordt het puntentotaal gevormd
door de resultaten van de 3 beste uitslagen.
Zo ontstaat een individueel klassement per categorie. Winnaar is degene met
het laagste puntentotaal. Tweede is degene met het laagste puntentotaal op
één na etc. etc. Bij gelijk eindigen is het aantal 1e plaatsen welke zijn
behaald bepalend. Daarna het aantal 2e plaatsen etc. etc. Bij uitblijven van
een beslissing bij een gelijk aantal punten en precies dezelfde behaalde
plaatsen in de beste 3 crossen wordt voor het bepalen van de einduitslag ook
gekeken naar de behaalde plaatsen in de 4e, 5e en de 6e cross.
Als er dan nog geen verschil in de behaalde resultaten is, is het resultaat van
de laatste cross van de crosscompetitie beslissend.

4. COÖRDINATIE
De algehele coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot de
competitie betreft een taak welke wordt toegewezen aan een vereniging.
De door die vereniging aangewezen persoon (de coördinator) ziet toe op de
juiste uitvoering en toepassing van het reglement.
Bij eventuele geschillen en onvolkomenheden heeft hij / zij de bevoegdheid
om bemiddelend en beslissend op te treden. De coördinator behandelt
eventuele protesten naar aanleiding van uitslagen en verwerking hiervan in
klassementen. Protesten dienen, om een correcte verwerking te verzekeren,
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één week voor de volgende wedstrijd in
de competitie, bij de coördinator te zijn ontvangen. Het bijhouden van de
klassementen, verspreiding en publicatie daarvan betreft een taak welke
wordt toegewezen aan een vereniging. De door die vereniging aangewezen
persoon zorgt, indien nodig, voor correctie van de klassementen en doet
hiervan tijdig mededeling aan de vereniging, welke de volgende cross
organiseert, zodat deze met een juiste tussenstand kunnen aanvangen.
Bij de laatste cross, dient door de organiserende vereniging te worden
gezorgd voor 1 persoon die assisteert, zodat zo vlug mogelijk na afloop van
de wedstrijden het klassement gereed is. Met enige regelmaat dient er
overleg plaats te vinden tussen de coördinator en degene die de
klassementen bijhoud. In de ARWB taakverdelingslijst ( zie website) worden
de namen opgenomen van de verenigingen en de personen welke
bovenvermelde taken verrichten.
5. ORGANISATIE
Algemeen:
- De organiserende vereniging zorgt voor voldoende
omkleedgelegenheid en toiletten,
- De organiserende vereniging handhaaft een tijdschema dat weinig
ruimte biedt tot uitlopen van het programma,
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De organiserende vereniging zorgt voor een ‘crossparcours’ dat
afwisselend is, op spikes te lopen en dat door zijn opzet ook de
toeschouwers iets biedt,
De organiserende vereniging zorgt voor een mogelijkheid tot het
kopen van consumpties, en zorgt voor voldoende water voor de
deelnemers,
De organiserende vereniging zorgt voor een herinnering en/of fruit aan
de finish voor de jeugd,
De organiserende vereniging neemt, indien van toepassing, de tijd van
de prijsuitreiking op in het wedstrijdprogramma, zo kort mogelijk na
de finish van de betreffende klasse,
De organiserende vereniging zorgt voor duidelijke informatie met
betrekking tot het inschrijven, vragen over starttijden, startplaats etc.

Specifiek:
De startvolgorde en de te lopen afstanden zijn als volgt:
1: meisjes mini pupillen, 7 jaar: ongeveer 600 meter en jongens mini
pupillen, 7 jaar: ongeveer 600 meter. Mini pupillen jongens en meisjes
mogen samen lopen.
2: meisjes C pupillen, 8 jaar: ongeveer 1000 meter en jongens C pupillen, 8
jaar: ongeveer 1000 meter. C pupillen jongens en meisjes mogen samen
lopen. 3: meisjes B pupillen, 9 jaar: ongeveer 1000 meter en jongens B
pupillen, 9 jaar: ongeveer 1000 meter. B pupillen jongens en meisjes mogen
samen lopen. 4: meisjes A pupillen, 10 en 11 jaar: ongeveer 1000 meter in
november/december tot 1500 meter in maart.
5: jongens A pupillen, 10 en 11 jaar: ongeveer 1200 meter in
november/december tot 1600 meter in maart.
6: meisjes D junioren, 12 en 13 jaar: ongeveer 1400 meter in
november/december tot 1600 meter in maart.
7: jongens D junioren, 12 en 13 jaar: ongeveer 1800 meter in
november/december tot 2200 meter in maart.
8: meisjes C junioren, 14 en 15 jaar: ongeveer 1800 meter in
november/december tot 2200 meter in maart.
9: jongens C junioren, 14 en 15 jaar: ongeveer 2500 meter in
november/december tot 3000 meter in maart.
Door het eventueel samenvoegen van categorieën kan de totale tijdsduur
van de wedstrijd verkort worden, dit kan stimulerend werken t.a.v. de
deelname aan de crossen, als voorbeeld kunnen de pupillen al gezamenlijk
hun wedstrijd lopen maar ook als voorbeeld: Meisjes C/D 1960 meter: 2
ronden en Jongens C/D 1960 meter: 2 ronden.
De wedstrijden worden steeds op zondagmorgen gehouden en starten om
11.00 uur. De wedstrijdloop van de pupillen en junioren zal in twee
verschillende blokken afgewerkt worden met een korte pauze tussen de start
van de laatste pupillenwedstrijd en de eerste wedstrijd van de junioren.
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De organiserende vereniging stuurt de overige verenigingen, de coördinator,
degene die de klassementen bijhoudt en de crosscoördinator van het ARWB
bestuur, minstens 2 weken voor de wedstrijd, een uitnodiging met
bijzonderheden, zoals plaats van de wedstrijd etc.
In de dag- en regiobladen dient, indien mogelijk, voldoende publiciteit te
worden gegeven aan de wedstrijden. Ook op de verenigingswebsite zal zo
veel mogelijk gebruik worden gemaakt t.a.v. de publiciteit voor de te
organiseren wedstrijd.
Het uitzetten en aanduiden van het parcours dient zo nauwkeurig mogelijk te
gebeuren, waarbij de voorgeschreven afstanden zo goed mogelijk benaderd
moeten worden. Start- en finishplaats dienen duidelijk te worden
aangegeven door middel van spandoeken of anderszins, voor alle categorieën
op dezelfde plaats te liggen en bij voorkeur niet te ver uit elkaar. Er moet
naar gestreefd worden om een zo breed mogelijke startplaats te hebben,
gevolgd door een recht stuk parcours, waardoor gevaar voor vallen e.d.
zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Van de eerste 10 aankomende atleten in elke categorie dienen de tijden te
worden opgenomen en in de uitslag verwerkt te worden. Bij de C pupillen en
mini pupillen dient een "opsluiter" mee te lopen om te voorkomen dat een C
pupil of mini pupil verloren raakt.
De organiserende verenigingen publiceren maar 1 uitslag en deze is bindend.
Verenigingen moeten zorgen voor een geldige en gecontroleerde uitslag.
De uitslagen worden zo spoedig mogelijk op internet geplaatst en indien
mogelijk dezelfde dag nog toegestuurd aan degene die de klassementen
bijhoudt.
Er dient te worden gezorgd voor voldoende informatie middels
geluidsapparatuur ter informatie van publiek, trainers en atleten. De
coördinator zorgt ervoor dat samen met de organisatie van de laatste cross
de prijsuitreiking in voldoende stijl kan plaats vinden.
6. INSCHRIJVING
De gebruikelijke inschrijving vooraf blijft achterwege. De begeleiders melden
de deelnemende atleten per wedstrijd aan bij het Wedstrijdsecretariaat om
uiterlijk 10.00 uur. De organiserende verenigingen rekenen € 2,00
inschrijfgeld per deelnemer voor de categorieën pupillen en C/D Junioren.
De deelnemende verenigingen zijn gehouden te werken met de door de
ARWB aangekochte en toegewezen startnummers. Deze startnummers
zullen persoonsgebonden zijn en gelden dan voor de gehele crosscompetitie
van het winterseizoen.
De startnummers dienen met veiligheidsspelden (geen elastiek of plakband)
op de borst te worden gedragen. De begeleiders van de verenigingen zijn
mede verantwoordelijk voor het hergebruik van de startnummers bij de
volgende wedstrijd. Er zijn voor beide categorieën 25 st. blanco
startnummers beschikbaar, deze kunnen met viltstift ingevuld worden
wanneer een deelnemers zijn startnummer vergeten of verloren is.
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Verrekening van de beschikbaar gestelde startnummers gebeurd na het cross
seizoen door de penningmeester per deelnemer / vereniging.
7. PRIJZEN en HERINNERINGEN
Voor de persoonlijke kampioenschappen stelt de ARWB prijzen beschikbaar
voor de eerste 10 deelnemers in elke categorie in de vorm van medailles
welke, indien mogelijk, een inscriptie dragen. Deze luidt als volgt:
ARWB CROSSKAMPIOENSCHAP --/-- (jaartallen) 1e prijs mini pupillen
Meisjes, (resp. 2e prijs etc.) t/m de 10e prijs C - junioren Meisjes.
De medailles worden voorzien van een lint in de kleur Oranje/blauw. (kleuren
van de Atletiekunie).
ARWB CROSSKAMPIOENSCHAP --/-- (jaartallen) 1e prijs mini pupillen
Jongens, (resp. 2e prijs etc.) t/m de 10e prijs C - junioren Jongens. De
medailles worden voorzien van een lint in de kleur Oranje/blauw. (kleuren
van de Atletiekunie)
De medailles voor de eerste plaats zijn goudkleurig, de tweede plaats
zilverkleurig de derde tot en met de tiende plaats zijn bronskleurig. Iedere
deelnemer die aan 3 van de 5 wedstrijden heeft deelgenomen ontvangt een
herinnering. De kosten van de herinnering zijn voor rekening van de
verenigingen. De soort herinnering wordt in onderling overleg vastgesteld en
zal worden gemaakt in de clubkleuren van de vereniging, die de laatste cross
organiseert.
Het aantal benodigde herinneringen wordt door de verenigingen direct na
ontvangst van de uitslag van de 4e wedstrijd opgegeven aan de organisatie
van de 5e wedstrijd, die daartoe een contactpersoon aanwijst. De
vereniging, die de 4e wedstrijd heeft georganiseerd vermeld als voetnoot op
de uitslag van die wedstrijd: DENK AAN OPGAVE BENODIGDE
HERINNERINGEN bij: contactpersoon organisatie laatste wedstrijd naam adres – telefoonnummer. Blijft opgave uit dan worden voor de betreffende
vereniging(en) naar rato van het geschatte aantal deelnemers herinneringen
besteld, die dan verplicht dienen te worden afgenomen.
De organisatie van de laatste wedstrijd zorgt voor aanschaf van de
herinneringen en dat deze op de wedstrijddag ter beschikking zijn van de
verenigingen. De verenigingen dragen zorg voor directe betaling van de door
hen bestelde herinneringen.
8. SLOTBEPALINGEN
Indien een vereniging haar verplichtingen niet na kan komen kan het bestuur
van de ARWB de vereniging, voorafgaand aan de wedstrijd waarvoor de
afwijking zal gelden, een ontheffing verlenen op onderdelen van dit
reglement. De coördinator van de competitie ziet toe op de juiste toepassing
en uitvoering van dit reglement. Voor zover in dit reglement niet specifiek
geregeld, gelden de wedstrijdregels van het wedstrijdreglement van de
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Atletiekunie. Bij eventuele geschillen en onvolkomenheden, welke door de
coördinator niet middels dit reglement kunnen worden opgelost treedt hij in
overleg met de crosscoördinator van het ARWB bestuur, waarna voorstellen
tot een oplossing zullen worden gedaan in de eerstkomende regio
vergadering.

Deze versie van het reglement is vastgesteld n.a.v. de evaluatievergadering
crossseizoen 2018/2019 van 20 maart 2019, en verdere evaluatiepunten uit
het seizoen 2019 / 2020 waarmee het voorgaande reglement is komen te
vervallen.
Auteur: Jan van Praat

Crosscoördinator ARWB
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