
 
 
 

Veldloopcompetitie 2021/2022 
De herfst is in aantocht en dat betekent dat de veldloopcompetitie weer van start gaat. Heerlijk 
buiten door de natuur crossen, weer of geen weer.  En gelijk weer een goede oefening voor het 
baanseizoen in het voorjaar. Doe je mee met de crosscompetitie dan zal je merken dat je in het 
volgende baanseizoen sterker bent op de lange afstanden.  
 
De competitie is voor pupillen en voor D en C-junioren. Dit zijn de data en plaatsen: 

1. zaterdag 06 november 2021  bij: AV Passaat te Papendrecht 
2. zaterdag 27 november 2021  bij: AV Spirit te Oud-Beijerland 
3. zaterdag 15 januari 2022  bij: Fortius Dordrecht- (LET OP: Merwelanden) ter 

hoogte van Bekramming 13 te Dordrecht 
4. zaterdag 05 februari 2022  bij: AAA te Alblasserdam, achterin bij hockeyvelden 
5. zaterdag 19 februari 2022  bij: GA&TV Typhoon te Gorinchem 

 
Alle wedstrijden beginnen vanaf 11.00 uur.  
 
Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor de gehele competitie  bedraagt € 8,-- per deelnemer. Inschrijven kan met het 
inschrijfstrookje, onderaan deze uitnodiging. Graag UITERLIJK woensdag  27 oktober 2021 retour in 
een (gesloten) envelop met het inschrijfgeld in de groene wedstrijdbrievenbus in de kantine.  
 
Voor de wedstrijden bij Passaat en AAA kan nog op de dag zelf worden ingeschreven. Deze 
deelnemers worden (nog) niet in het competitiestand opgenomen. Wel kan men zich na de wedstrijd 
in Papendrecht alsnog opgeven voor de competitie en deelnemen aan de overige wedstrijden. De 
inschrijvingen worden collectief door het secretariaat AV Passaat verzorgd.  
 
Onbekend met veldlopen 
Omdat veel kinderen onbekend zijn met de veldloop/cross zal tijdens de trainingen hier aandacht 
aan besteed worden. Wij adviseren om met 9 mm. Spikepuntjes de veldloop/cross te lopen dit om 
uitglijden te voorkomen/verminderen. Neem extra kleding en schoenen mee voor na de veldloop/ 
cross. 
 
Voor meer informatie: 
Thea van den Bos : jury@avpassaat.nl 
Arjan Korteland  : uitwedstrijden@avpassaat.nl 
__________________________________________________________________________________ 
 
Naam   : 
Pupil/Junior  : mini / pup.c / pup.b / pup.a1 / pup.a2 /  junior D/  junior C 
     let op: per 1 oktober  geldt  de nieuwe categorieënindeling (zie bijlage) 
Geboortedatum : 
Geslacht  : jongen / meisje 
 
Licentienummer (AU) : 
 
E-mailadres  : 
Het e-mailadres wordt gebruikt voor het toezenden van informatie over de wedstrijden zoals eventuele wijzigingen in het chrono en de 
uitslagen.  



Reglement  “regiocompetitie veldlopen” StARD 2021-2022. 
 
De regiocompetitie veldlopen wordt gehouden voor verschillende categorieën, te weten vanaf de 
minipupillen tot en met de C-junioren. (Wedstrijd)veldlopen die verenigingen op dezelfde dag voor 
overige categorieën organiseren vallen buiten dit reglement. 
 
Starttijd: Categorie:  (geboren in) afstand nov-dec.: afstand jan-maart: 
 
11.00 uur Minipupillen:   (2015)  ca.  800 meter  ca. 1000 meter 
11.10 uur C-pupillen:   (2014)  ca.  800 meter  ca. 1000 meter 
11.20 uur B-pupillen:   (2013)  ca. 1000 meter  ca. 1200 meter 
11.30 uur * A-pupillen 1e jaars (J):  (2012)  ca. 1200 meter  ca. 1600 meter 
11.40 uur * A-pupillen 2e jaars (J):  (2011)  ca. 1200 meter  ca. 1600 meter 
11.50 uur * A-pupillen 1e jaars (M):  (2012)  ca. 1200 meter  ca. 1600 meter 
12.00 uur * A-pupillen 2e jaars (M):  (2011)  ca. 1200 meter  ca. 1600 meter 
12.10 uur Meisjes D-junioren:  (2009-2010) ca. 1600 meter  ca. 2000 meter 
12.20 uur Jongens D-junioren:  (2009-2010) ca. 1600 meter  ca. 2000 meter 
12.20 uur Meisjes C-junioren:  (2007-2008) ca. 2000 meter  ca. 3000 meter 
12.40 uur Jongens C-junioren:  (2007-2008) ca. 2500 meter  ca. 3500 meter 
 
* A-pupillen kunnen worden samengevoegd en starten dan op de eerste tijd. 
 
Regels om in de einduitslag te worden opgenomen: 

1. De competitie bestaat uit 5 wedstrijden. 
2. Een deelnemer wordt in de einduitslag opgenomen als hij/zij bij vier wedstrijden is gestart. 
3. De aankomstvolgorde is bepalend, niet de tijd. 
4. De winnaar krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten, nummer 3 krijgt 3 punten enz. 
5. Bij een gelijk totaalaantal punten, is de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend voor de stand 

in de competitie. Voorbeeld. Jan en Piet hebben allebei 4 punten. Piet wint de laatste wedstrijd 
van de competitie. In dat geval wint Piet de competitie. Neemt Piet niet deel aan de laatste 
wedstrijd en Jan wel, dan is Jan de winnaar. 

 
Uitslagen 
Na afloop van elke wedstrijd wordt naast de uitslag een tussenstand/eindklassement opgemaakt. Deze 
worden zo spoedig mogelijk naar de verenigingen, webmaster verzonden/gemaild. 
 
 
 
 
PS: Hou de website van AV Passaat goed in de gaten ivm Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 


