Deelnemersreglement Meierij Cross Circuit:
1. Het Meierij Cross Circuit bestaat uit de crosslopen;
• Sparrenbosloop – zondag 30 oktober 2022
• Engelermeercross – zondag 11 december 2022
• Lunettencross – zondag 15 januari 2023
• Dommelcross – zondag 5 februari 2023
2. Om opgenomen te worden in het eindklassement van de Meierij Cross Circuit dient men
aan minimaal 3 van de 4 bovenstaande crosslopen deel te nemen (Unilux
Sparrenbosloop, Engelermeercross, Lunettencross, Dommelcross).
3. Inschrijving/deelname aan het Meierij Cross Circuit gebeurt automatisch als onderdeel
van het inschrijven van de respectieve crossloop. Je hoeft dit dus niet afzonderlijk aan te
geven.
4. Voor alle kinderen (basisschool) en Junioren die aan minimaal 3 crosslopen deelnemen
is er direct na afloop van de Dommelcross een leuke attentie. Er is geen eindklassement
voor de kinderen en/of Junioren.
5. De competitie binnen het circuit onderscheidt de volgende leeftijdscategorieën voor
volwassen Heren <40, Heren 40+, Dames <40, Dames 40+; hierna te noemen
"categorieën".
6. Voor de Dames gelden de volgende afstanden (afstanden bij benadering):
Sparrenbosloop 11km - Engelermeercross 8,6 km – Lunettencross 10km – Dommelcross
12km.
7. Voor de Heren gelden de volgende afstanden (afstanden bij benadering): Sparrenbosloop
11km - Engelermeercross 8,6 km – Lunettencross 10km – Dommelcross 12km
8. De snelste loper in iedere categorie ontvangt 1 punt, nummer 2 ontvangt 2 punten etc
etc. Diegene die het laagste aantal punten heeft na afloop van het circuit, en heeft
deelgenomen aan minimaal 3 crosslopen, is de winnaar van zijn/haar categorie.
9. Indien de deelnemer aan alle 4 de crosslopen heeft deelgenomen, dan vervalt zijn/haar
slechtste score.
10. De prijsuitreiking vindt direct plaats na afloop van de laatste afstand tijdens de
Dommelcross op 5 februari 2025.
11. De uitslagen en tussenstand van het Meierij Cross Circuit is na te lezen via de websites
van elke crossloop.
12. Meer informatie is na te lezen via www.av-marvel.nl, www.oss-volo.nl, www.ph.nl en
www.dommelcross.nl

