
 

 

 

Tijdschema en afstanden: 

11.00 uur jongens junioren A en B   1997/2000  3000m 

11.20 uur meisjes junioren A en B   1997/2000  2000m 

11.35 uur jongens junioren C   2001/2002  2500m 

11.50 uur meisjes junioren C   2001/2002  2000m 

12.05 uur jongens junioren D2   2003   2000m 

12.15 uur jongens junioren D1   2004   2000m 

12.30 uur meisjes junioren D2   2003   1500m 

12.40 uur meisjes junioren D1   2004   1500m 

12.50 uur meisjes/jongens minipupillen  2009     700m   

13.00 uur jongens pupillen C   2008   1000m 

13.10 uur meisjes pupillen C   2008   1000m 

13.20 uur jongens pupillen B   2007   1000m 

13.30 uur meisjes pupillen B   2007   1000m 

13.40 uur jongens pupillen A1   2006   1000m 

13.50 uur meisjes pupillen A1   2006   1000m 

14.00 uur jongens pupillen A2   2005   1000m 

14.10 uur meisjes pupillen A2   2005   1000m 

 

Parcours:   
De atleten lopen op en rond de baan van AV Nova. Het parcours zal voornamelijk bestaan uit gras, 
klei en de atletiekbaan en is daardoor geheel op spikes te belopen. Het lopen op spikes is voor alle 
categorieën toegestaan.  
  
De wedstrijden vinden plaats volgens de Algemene bepalingen van het Crosscompetitie Reglement 
Regio 1 t/m 5 van de Atletiekunie 2015/2016:  

 de deelnemers dienen te starten in clubtenue  
  Startnummers dienen zichtbaar op de borst bevestigd te worden, d.w.z. ongevouwen en 

met 4 spelden op de hoeken. Het verkleinen van het startnummer en het wegvouwen van de 
sponsor is dus niet toegestaan Het gebruik van startnummerbanden is NIET toegestaan. 
Deelnemers met het startnummer aan een startnummerband kunnen niet van start gaan en 
worden niet in de uitslag opgenomen.  
 

De atletiekbaan van AV Nova ligt aan de Oostwal 33, 1749 XK Warmenhuizen. Bij de atletiekbaan is 

sanitair en catering aanwezig. Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd zal de uitslag worden gepubliceerd 

op www.avnova.nl.  

 

Parkeren 

Naast de accommodatie is een parkeerterrein bij Sporthal Harenkarspel; tevens is 

er parkeergelegenheid bij het voormalige gemeentehuis aan de voor- en achterzijde van het 

gebouw.  

http://www.avnova.nl/

