
 

 
 

SAV STREEKBOSCROSS 
 

Datum: 19 November 2017 

Plaats: Streekbos Bovenkarspel 

Locatie: Sportpark de Rozenboom, De gouw 19 Bovenkarspel (VV K.G.B.)       

Inschrijving: 

Vanaf 09:00 bij voetbal vereniging KGB (tevens douchegelegenheid aanwezig) 

Als je al ingeschreven bent voor het hele CrossCircuit hoef je niet nog een keer in te schrijven, je 

reserve nummer ligt al klaar bij inschrijving bij KGB. 

Voor-inschrijving voor het hele circuit (5x) 

http://www.inschrijven.nl (dit kan niet meer bij de inschrijving voor de streekboscross) 

Onderdelen:  
Jeugd t/m 9, Jeugd 10 t/m 12, Jeugd 13 t/m 15, Jeugd 16  t/m 19, Wedstrijd Dames en Heren + 
Dames en Heren recreanten (Heren die met de Damesafstand willen meedoen en andersom) 

 
Leeftijd categorie: 
Je leeftijd op 29 oktober 2017 bepaald de categorie 

Prijzen categorieën: 
Jeugd meisjes en jongens 1 t/m 3 (medaille) 
Dames: 0-39, 40-49, 50-54, 55+ 
Heren: 0-39, 40-49, 50-59, 60+ 

Chronoloog: 
10.30 uur  1350 meter Jongens en meisjes tot en met 9 jaar 
10.45 uur  1350 meter Jongens en meisjes 10 tot en met 12 jaar 
10.55 uur  2700 meter Jongens en meisjes 13 tot en met 15 jaar 
11:15 uur  4050 meter Jongens en meisjes 16 tot en 19 jaar 
11.45 uur  4900 meter Wedstrijd Dames en Heren recreanten 
12.25 uur             9800 meter Wedstrijd Heren en Dames recreanten 

Prijzen moeten persoonlijk worden afgehaald tenzij van te voren aangegeven bij de 
wedstrijdcommisie 

Aandachtpunten: 

Bij voorkeur starten in clubtenue.  
Het dragen van spikes is toegestaan.  
Het startnummer mag niet gevouwen worden. 

Uitslagen te zien op: www.uitslagen.nl en www.savatletiek.nl 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.uitslagen.nl/
http://www.savatletiek.nl/


CrossCircuit: 

De SAV Streekboscross is een onderdeel van het Runnersworld Crosscircuit  

www. runnersworld.crosscircuit.nl of www. crosscircuit.nl 

 

 

Parkeren: 

Parkeren kan op de reguliere parkeerplekken bij het streekpaviljoen en de parkeerplaats van VV 

K.G.B. gelegen aan de Gouw. 

Inlichtingen: 
marco.maas@quicknet.nl 

 

Het Streekbos wordt beheerd door het Recreatieschap West-Friesland.  

Het Recreatieschap heeft voor deze cross een vergunning afgegeven. 

.www.recreatieschapwestfriesland.nl. 
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