
 

 

 
Beste S.A.V. atleet, 
 
Met het winterseizoen voor de deur zal ook de eigen S.A.V. crosscompetitie weer van start gaan. 
Deze gezellige eigen competitie bestaat uit een 4-tal crossen. 
 
Heb jij je al ingeschreven? 

 
Alle S.A.V. crossen van deze competitie zullen op een zaterdag gelopen worden. 
De datums zijn:  
Zaterdag 22 november 2014 inschrijven in de kantine, cross is op en rond de atletiekbaan 
Zaterdag 3 januari 2015 inschrijven in het streekbospaviljoen,  cross is in het Streekbos 
Zaterdag 31 januari 2015 inschrijven in de kantine, cross is op en rond de atletiekbaan 
Zaterdag 7 maart 2015 inschrijven in het streekbospaviljoen,  cross is in het Streekbos 

De start van alle 4 de  S.A.V. crossen is om 11.00 uur. 
Bij aanvang van de eerste cross is het raadzaam om op tijd  aanwezig te zijn. Die dag is er extra tijd benodigd bij de inschrijving.  

Het start nummer dat je krijgt is voor alle 4 de crossen en deze dien je goed te bewaren en bij de volgende cross weer mee te nemen. Zo 
loop je dus alle crossen met hetzelfde nummer. Ook als je al een nummer hebt dien je je evengoed voor elke cross te melden. Dit zodat 
we weten wie er die dag mee lopen. 
 
De kosten bedragen € 2,50 per cross en wanneer je aan alle vier de crossen wil meedoen zijn de kosten € 7,50. 

Na vier crossen zal er een eindklassement opgemaakt worden. Doe je aan drie of vier crossen mee, dan verdien je een beker. Bij 
deelname aan één of twee S.A.V. crossen verdien je een medaille. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een diploma.  
De prijs uitreiking zal niet direct na de vierde cross zijn maar op een later nog bekend te maken datum. Deze datum zal o.a. op de S.A.V. 
site vermeld worden. 
 
Uiteraard verwachten we ook dit jaar weer zoveel mogelijk S.A.V.ers tijdens de crossen te zien lopen, maar ook niet S.A.V.ers zijn van 
harte welkom. Dus neem je broer, zus en/of vrienden mee om samen aan deze gezellige crossjes mee te doen. 

Inschrijven kan door het opgavenstrookje samen met het geld in een envelop te doen en deze te voorzien van naam. Je kan deze in de 
brievenbus met SAV logo in de kantine van S.A.V. doen. 
Ook kan je je opgeven door de informatie van het strookje over te nemen in een e-mail en deze te sturen naar: 
inschrijvenpupillen@savatletiek.nl In dat geval kan je het inschrijfgeld bij de eerste cross voldoen. 

 
Opgeven via het opgavenstrookje kan uiterlijk tot één week voor aanvang van elke cross. 
Op de dag zelf kan er ook nog ingeschreven worden. 
 
Zijn er vragen kan er telefonisch contact opgenomen worden met Robin van Kalsbeek (0228-561879) 
of John Boogaard (0228-512536) of per e-mail via inschrijvenpupillen@savatletiek.nl 

Een sportieve groet,  
 
De Jeugd Commissie 
 

 

 

 
…………………………………….…………………………………………………………….. geeft zich op voor de S.A.V. crossen 2014 – 2015 

Ik wil graag meedoen met de volgende crossen: Mijn geboortedatum is: ………………………………………… 

o zaterdag 22-11-2014 Mijn E-mail adres is: …………………………………………… 
o zaterdag 03-01-2015 (ivm doorgeven datum prijsuitreiking) 
o zaterdag 31-01-2015  
o zaterdag 07-03-2015 Mijn licentienummer is: …………………………………………  

 (alleen van toepassing voor K.N.A.U atleten) 
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