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1. OPZET VAN DE COMPETITIE

Elk jaar wordt gedurende de winterperiode, van 1 november tot 1 april, de ARWB
Crosscompetitie georganiseerd, welke afgewerkt wordt tijdens de
crosswedstrijden van de verschillende ARWB verenigingen. De ARWB
crosscompetitie heeft een individueel karakter. De 6 wedstrijden kennen een
open inschrijving en worden vastgesteld in onderling overleg en op basis van een
roulatiesysteem. De wedstrijden worden door elke vereniging op de
gebruikelijke wijze aangevraagd bij de Atletiekunie en op de wedstrijdkalender
geplaatst door de kalender coördinator ARWB. Er zal naar gestreefd worden om
minimaal 14 dagen tussenruimte tussen de wedstrijden te houden.
2. ALGEMENE BEPALINGEN
De organiserende verenigingen zorgen indien mogelijk voor adequate kleed- en
toiletgelegenheid. De organiserende vereniging zorgt voor een ‘crossparcours’
dat afwisselend is, ook op spikes te lopen is en dat door opzet /opbouw van het
parcours ook de toeschouwers iets te bieden heeft. De organiserende vereniging
zorgt voor een mogelijkheid tot het kopen van consumpties, en zorgt voor
voldoende water voor de deelnemers. De organiserende vereniging neemt de
tijd van de prijsuitreiking op in het wedstrijdprogramma, indien mogelijk zo kort
mogelijk na de finish van de betreffende categorie. De organiserende vereniging
zorgt voor duidelijke informatie op hun website / poster met betrekking tot het
inschrijven, vragen over starttijden, startplaats etc. etc. Indien een vereniging
haar verplichtingen niet na kan komen kan het bestuur van de ARWB de
vereniging een ontheffing verlenen. Voor de te lopen afstanden in de
verschillende categorieën wordt verwezen naar de laatste versie van het
Atletiekunie wedstrijdreglement, met dien verstande dat de afstanden voor de
verschillende categorieën niet al te veel afwijken. De organiserende vereniging
handhaaft een tijdschema dat weinig ruimte biedt tot uitlopen van het
programma, zie ook bij het samenvoegen van categorieën hieronder. Het
samenvoegen van categorieën is toegestaan, mits dit in overeenstemming is met
het ARWB wedstrijdreglement, maar de categorieën moeten altijd apart in de
uitslagen per categorie vermeld worden.
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Door het eventueel samenvoegen van categorieën kan de totale tijdsduur van de
wedstrijd verkort worden. De ARWB adviseert het programma niet verder in te
krimpen dan 2 starts. (1 start voor Pupillen t/m C- D Junioren en 1 start voor
A/B – junioren, senioren en masters, eventueel in 2 blokken )
De ARWB verzoekt de verenigingen voor verspreiding van de informatie deze ter
controle voor te leggen aan de coördinator cross van de ARWB.
3. DEELNAME
Voor de wedstrijden geldt een normale open inschrijving zoals op de bij de
Atletiekunie gebruikelijke manier.
4. ADMINISTRATIE
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 ziet toe op de juiste uitvoering en toepassing
van het reglement. Bij eventuele geschillen en onvolkomenheden heeft hij de
bevoegdheid om bemiddelend en beslissend op te treden. Het bijhouden van de
klassementen in deze categorie, verspreiding en publicatie daarvan betreft een
taak welke is toegewezen aan een vereniging. In de ARWB taakverdelingslijst
(zie website) worden de namen opgenomen van de verenigingen en de personen
welke bovenvermelde taken verrichten. Voor deze categorieën is de taak tijdelijk
belegd bij het ARWB bestuur / cross coördinator.
Uitnodigingen voor de wedstrijden zullen door de verantwoordelijke verenigingen
zelf worden verzorgd, evenals het opmaken van de uitslagen. Op de uitnodiging
dient nadrukkelijk vermeld te worden dat de wedstrijden voor de atleten van de
West Brabantse verenigingen aangesloten bij de ARWB meetelt voor de ARWB
crosscompetitie. De wedstrijd aankondigingen dienen door de organisaties ook
gezonden te worden naar de coördinerende personen en de crosscoördinator van
het ARWB bestuur. De organiserende verenigingen publiceren maar 1 geldige en
gecontroleerde uitslag, deze is bepalend voor het klassement. Naast de
voorgeschreven verzending van de uitslagen dient een volledig stel uitslagen
gezonden te worden naar de coördinerende personen en de crosscoördinator van
het ARWB bestuur.
Om actueel te zijn dient er door degene die de klassementen en de
tussenstanden bijhoudt (na 2 wedstrijden en daarna steeds na elke wedstrijd)
naar gestreefd te worden nog dezelfde week een bijgewerkt klassement op de
website regio 12 te (laten) plaatsen.
5. PUNTENTELLING
Voor de puntentelling, die voor het individueel ARWB klassement wordt
opgemaakt, komen alleen de deelnemende atleten van de verenigingen
aangesloten bij de ARWB in aanmerking.
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De puntentelling luidt als volgt:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Aantal punten
100 - punten
90 - punten
80 - punten
75 - punten
70 - punten
65 - punten
60 - punten
55 - punten
50 - punten
47 - punten
44 - punten
41 - punten
38 - punten
35 - punten

Nr.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aantal punten
32 - punten
29 - punten
26 - punten
23 - punten
20 - punten
17 - punten
14 - punten
12 - punten
10 - punten
8 - punten
6 - punten
4 - punten
2 - punten
0 - punten

De puntentelling in het individuele klassement is zoals in bovenstaand schema is
weergegeven.
De ARWB crosscompetitie omvat 6 wedstrijden verspreid over de maanden
november tot en met maart. Men kan dus aan 6 wedstrijden deelnemen, maar
voor het eindklassement worden de punten van de 3 beste crossen bij elkaar
opgeteld. Bij een gelijk aantal punten en een gelijk aantal 1e, 2e, 3e etc.
plaatsen wordt ook gekeken naar de behaalde plaatsen van de 4e, 5e en 6e cross.
Als er dan nog geen verschil in de behaalde resultaten is, is het resultaat van de
laatste cross van de crosscompetitie beslissend.

6. KLASSEMENTEN
Er zullen per onderstaande klassen individuele klassementen worden opgesteld,
respectievelijk voor:
B junioren meisjes, A junioren meisjes, B junioren jongens, A junioren jongens,
Senioren vrouwen, Senioren mannen, Masters vrouwen 35 tot en met 44,
Masters mannen 35 tot en met 44, Masters vrouwen 45 tot en met 54, Masters
mannen 45 tot en met 54, Masters vrouwen 55 tot en met 64, Masters mannen
55 tot en met 64, Masters vrouwen 65 tot en met 74, Masters mannen 65 tot en
met 74, Masters vrouwen 75 tot en met 84 en Masters mannen 75 tot en met
84.
De deelnemer kan slechts in één (1) klasse punten behalen De categorie waarin
men start aan het begin bij de 1e wedstrijd blijft het gehele seizoen geldig.
Indien een senior op bijv. 31 december master wordt, blijft hij senior voor de
duur van het gehele Crossseizoen. Men wordt master op de dag dat men 35 jaar
wordt. (Atletiekunie reglement)
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Bij de overige gelden de Atletiekunie bepalingen m.b.t. de overgang naar een
hogere klasse ( per 1 november van het jaar dat een competitie start.)
7. PRIJZEN
Voor de nummers 1, 2 en 3 in elk individueel klassement stelt de ARWB een prijs
ter beschikking. De prijsuitreiking vindt, indien mogelijk, plaats direct na de
laatste wedstrijd van de crosscompetitie doch uiterlijk binnen 14 dagen na de
laatste voor de competitie tellende wedstrijd. De prijsuitreiking dient een
officieel karakter te dragen. Het regelen van de prijsuitreiking behoort tot de
taak van de vereniging welke de algehele coördinatie heeft van de
werkzaamheden m.b.t. de competitie. In alle gevallen waarin dit reglement niet
voorziet is in laatste instantie overleg met de crosscoördinator van het ARWB
bestuur noodzakelijk.

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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