STRUCTABO CROSSCUP van ROTSELAAR
Kampioenschap van Vlaanderen vanaf Cadetten
Belgisch Kampioenschap en Kampioenschap van Vlaanderen veldlopen AMH
9 februari 2020
Algemene Info
Het ‘Open Kampioenschap van Vlaanderen’ valt onder de reglementen van de VAL, KBAB en van de
STRUCTABO CROSSCUP.
Inschrijvingen en deelname
Alle deelnemers nemen deel met een startnummer voorzien van een chip van de STRUCTABO CrossCup
2019-2020
Aangesloten atleten VAL/LBFA, die dit seizoen deelnemen aan een Crosscup-wedstrijd, moeten aan de
inschrijfbalie een Crosscupnummer afhalen, tegen betaling van 3 Euro.
Deze atleten behouden hun nummer voor het Belgisch kampioenschap.
Atleten in bezit van een Crosscupnummer 2019-2020 begeven zich rechtstreeks naar de start.
Niet-aangesloten, buitenlandse atleten en de uitgenodigde “Running Stars” halen eveneens hun
CrossCup-nummer af aan de info-tent.
De MASTERS moeten aan de infotent eveneens hun extra categorienummer (35, 40, 45,…) afhalen.
Het laat de organisator toe om na de aankomst gemakkelijker de top 3 per leeftijdscategorie te herkennen
en uit te nodigen voor de medaille-uitdeling in de feestzaal.
Kangoeroes halen hun gratis wedstrijdnummer af aan de info-tent ”Running Stars”
Podium (zie VAL- en KBAB-reglementen)
De eerst aangekomen VAL atle(e)t(e) van elk kampioenschap is kampioen van Vlaanderen, de eerste drie
ontvangen een medaille. Zij moeten aangesloten zijn bij een VAL-club.
Buitenlanders vanaf 18 jaar, aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga, kunnen in aanmerking komen voor
het podium, mits ter plaatse de geldige (tijdelijke) verblijfsvergunning te tonen.
Buitenlanders jonger dan 18 jaar komen altijd in aanmerking voor het podium.
Voor de Cadetten en Scholieren is er een podium per geboortejaar.
Voor de Kangoeroes is er geen podium voorzien.
Voor de Masters is er een podium per leeftijdscategorie voor het Kampioenschap van Vlaanderen (alleen
de eerste 3 atleten aangesloten bij een VAL-club kunnen een medaille ontvangen). Deze prijsuitreiking
gebeurt vanaf 16u45 in de cateringzaal.
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KVV veldlopen AMH
Afzonderlijke wedstrijd AMH voor mannen en voor vrouwen.
Classificatie verplicht.
Podium: 1-2-3 per geslacht (geen onderscheid o.b.v. classificatie)
Ter plaatse inschrijven

Interclubrangschikkingen
Zie site www.atletiek.be
Dopingcontrole
Lijst met CrossCup-nummers kunnen afgehaald worden op het secretariaat.
Parcours, programma en praktische info
meer info vindt u op: http://www.roba-atletiek.be en www.crosscup.be of
aan: VZW Crosscup – crosscup.jvr@gmail.com en 0475/749581
Klachten
In geval van klachten is enkel de VAL-jury of het CrossCup Comité bevoegd om een beslissing te treffen.

