
Algemeen:
Iedereen krijgt op 23 of 24 oktober een laatste 
mailing via inschrijven.nl
Iedereen wordt geacht zich aan de RIVM en 
AU richtlijnen te houden. Alleen tijdens het 
hardlopen geldt de 1,5m afstand niet. 
Het protocol voor de wedstrijd staat op 
www.avweert.nl
Alleen voorinschrijving via www.inschrijven.nl
Er wordt gewerkt met ET en bruto tijden.
Bij korte en lange cross wordt er 3-4 groepen 
gestart, 2 minuten na elkaar.

(Voorlopig) programma   
10:30 uur Lange Cross  8925 m  M/V
 (3-4 startgroepen) 
11:40 uur  Korte Cross  4315 m  M/V/Jongens AB
 (3-4 startgroepen)                                               
12:20 uur  Meisjes A, B 2905 m 
12:45 uur  Jongens C   2905 m 
13:15 uur Meisjes C   2215 m 
13:35 uur Jongens D   2215 m
13:55 uur  Meisjes D   1495 m
14:10 uur Jongens  pupillen A   1145 m 
14:25 uur  Meisjes   pupillen A   1145 m 
14:40 uur  Meisjes en jongens  pupillen B  1145 m 
14:55 uur  Meisjes en jongens  pupillen C - 
 minipupillen 800 m 

Prijzen  
Voor de jeugd zijn er herinneringsmedailles.  
Er zijn verder geen prijzen. 

zo. 25 oktober 2020

IJZEREN MAN CROSS  

Alleen voorinschrijven 
Voorinschrijven vanaf 20 september t/m donderdag 
22 oktober 17:00 uur via www.inschrijven.nl
AV Weert lopers kunnen met 50% korting 
meedoen. 
Kosten voorinschrijving zijn verhoogd tgv extra 
kosten ivm Corona: 
Senioren en masters  € 7,50
Junioren  € 5,00
Pupillen   € 4,00 

Locatie/startnummers 
Recreatiegebied “De IJzeren Man” in Weert. 
Toegang via de toegangsweg die naast het 
Zwembad de IJzeren Man begint, hier staat een 
infobord, Geurtsvenweg 1, 6006 SN  Weert. 
U kunt parkeren op de grote parkeerplaats van het 
zwembad. Het is ca. 10 min lopen van de parking 
naar de tent waar de startnummers opgehaald 
kunnen worden. 
Het inschrijfbureau is dus NIET op de vertrouwde 
plek in Café Dennenoord.  
Er zijn bospaden, die niet goed op spikes zijn te 
belopen. 

Contact
wedstrijdorganisatie@avweert.nl 
info: www.avweert.nl en 
www.limbracross.nl. 

Check de laatste info op www.avweert.nl


