33 ste San Silvestercross
Zondag 26 december 2010
Sint-Eloois-Winkel
Avondlijke stratenloop voor niet-aangeslotenen bij de V.A.L.
(parcours tijdens de cross afgesloten)
PROGRAMMA EN REEKSEN:
Jongeren:
start : 16 u 15'
afstand + reeksen:
EENDJES (2004 - 2003)
BENJAMINS (2002 - 2001)
PUPILLEN (2000 - 1999)
MINIEMEN (1998 -1997)

jongens
jongens
jongens
jongens

en
en
en
en

meisjes:
meisjes:
meisjes:
meisjes:

300 m
600 m
750 m
1500 m

Nieuwe formule CROSS VRIJ TE KIEZEN!!!!!!!!!
Kleine Cross :
start : 17 u 15'
afstand : 4,25 km
Toelating voor alle hogere reeksen
Verplicht voor KADETTEN (1996 – 1995) jongens-meisjes
Grote Cross:
start : 17 u 45'
afstand : 8,50 km
Vanaf Scholieren (1994 – 1993) mag iedereen deelnemen.
START -EN AANKOMSTPLAATS: Sint-Hubrechtsplein (achter de kerk)
KLEEDKAMERS EN DOUCHES: Sporthal Sint-Eloois-Winkel (recht voor de kerk)
 laat geen waardevolle voorwerpen onbeheerd achter!!

INSCHRIJVINGEN :
Dag zelf:
- vanaf 14u30’ in zaal DE LINK(rechtover sporthal) te Sint-Eloois-Winkel
jongeren
heren, dames, jeugd
- vrije sporters (VERPLICHT VERTOON LIDKAART):
€ 1,50
€ 2,50
- alle andere atleten:
€ 3,00
€ 5,00
- Bij slecht weer kan vanaf 13 uur getelefoneerd worden naar GSM DIRK:0479/971307
Voorafinschrijven per computer op www.online-inschrijven.be (vanaf half november)
jongeren
heren, dames, jeugd
- vrije sporters (VERPLICHT noteren nummer en club):
€ 1,25
€ 2,00
- alle andere atleten:
€ 2,50
€ 4,00
Betaling gebeurt via een overschrijving naar 469-5356041-37 ‘sportcomité SEW’ uiterlijk tot en met
maandag 21 december 2010.

PRIJZEN :
- speciale prijs voor IEDERE aankomende deelnemer  borstnummers organisatie verplicht terug te geven!!
- GRATIS warme drank bij de aankomst
- prijsuitreiking (reekswinnaars) voor ALLE wedstrijden vanaf 19 u 05' met aansluitend uitdelen uitslagbladen
in zaal De Link.

MEDEWERKING :
B.L.O.S.O. - BRANDWEER - RODE KRUIS - W.VL.V.T.A.V. – GEMEENTEBESTUUR - SPORTDIENST.

CLUBS :
Veel van de deelnemers zijn lid van een club van vrije sporters. Daarom vragen wij aan deze clubs om vooraf
in te schrijven en dit eveneens via www.online-inschrijvingen.be.

CONTACTADRES :
Dirk Beheydt ,Gullegemsestraat 215, 8880 Sint-Eloois-Winkel.

ALLE INFO VANAF HALF NOVEMBER OP www.sansilvestercross.be
Verantw. Uitg. : D.Beheydt Gullegemsestraat 215, 8880 Sint-Eloois-Winkel

