
 

Ook dit jaar zullen er weer een viertal SAV jeugd crossen georganiseerd worden. Afwisselend in het Streekbos en rond de 
SAV baan.  

Uiteraard verwachten we weer zoveel mogelijk SAV atleten aan de start. Je hoeft geen lid te zijn om mee te doen, vraag 
ook vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, klasgenoten om mee te doen. 

Alle crossen worden gehouden op zaterdagochtend en beginnen om 11:00 uur. De jongste jeugd start als eerste en 
afhankelijk van het aantal deelnemers per groep zullen er groepen samen lopen.  

 
Data: 
21 oktober   Start en Inschrijven in het Streekbos (mogelijk op het parkoers van de district cross van 4-nov)  
23 december   Start en Inschrijven op de SAV baan 
20 januari  Start en Inschrijven in het Streekbos 
3 maart  Start en Inschrijven op de SAV baan 
 
Categorieën: 
Pupillen mini (geb: 2012/2011), pupillen C (2010), pupillen B (2009), pupillen A (2008/2007), junioren D (2006/2005), 
junioren C (2004/2003), junioren B (2002/2001). 
 
Na vier crossen wordt het eindklassement opgemaakt. Iedereen ontvangt een prijs ook als je maar 1 of 2 crossen 
meedoet. De prijs uitreiking zal niet direct na de laatste cross plaatsvinden, maar wordt via de mail en website 
aangekondigd. Het klassement wordt opgemaakt per categorie, waarbij jongens en meisjes worden gescheiden in het 
klassement. 
 
Kosten: 
De kosten zijn € 2,50 per cross. Doe je aan alle vier de crossen mee dan kost het € 7,50 
 
Inschrijven kan op de volgende manieren: 

 Door onderstaande antwoordstrook + inschrijfgeld in een envelop in te leveren bij Jennefer de Haas.  
Schrijf duidelijk op  de envelop dat het om de Jeugdcross gaat + je naam. 

 Op de dag van de cross zelf bij de inschrijftafel 

 Per e-mail: jeugdcommissie@savatletiek.nl 
 
Bij de start van 1

ste
  cross zal het druk zijn, dus kom op tijd. Het startnummer wat je krijgt uitgereikt is voor alle 4de 

crossen. Bewaar deze goed. Je loopt dus alle crossen met hetzelfde nummer. 
Voor elke cross dien je je wel te melden (ook als je al betaald hebt en een nummer hebt) zodat de organisatie weet wie er 
meelopen.  
 
Informatie:  Vragen over de Jeugdcrossen kunnen gesteld worden aan: 
John Boogaard 0228-512536  of Jennefer Baars jeugdcommissie@savatletiek.nl of 06-42727971 
 
Veel plezier bij de Crossjes,  
De Jeugdcommissie 

 
…………………………………………………………………………………………………………………..Geeft zich op voor de SAV jeugdcrossen 

    
Ik wil graag meedoen met de volgende crossen :          Geslacht :  0 Jongen  0 Meisje 

o Zaterdag 21 oktober 2017      
o Zaterdag 23 december 2017   Geboortedatum: …………………………………………………………………… 
o Zaterdag 20 januari 2017     
o Zaterdag 3 maart 2017    Emailadres: ……………………………………………………………………………… 
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