
	  
LENTECROSS	  2015	  	  
	  
Laatste	  informatie	  Lentecross	  21	  maart	  2015	  
	  
Startnummer	  en	  chip	  
	  
Vanaf	  8	  uur	  in	  de	  ochtend	  van	  de	  21e	  maart	  hun	  startnummer	  en	  chip	  ophalen.	  Deze	  
zijn	  bij	  aparte	  tafels	  voor	  ALTIS	  en	  AV	  Triathlon	  in	  het	  clubgebouw	  op	  te	  halen.	   
	  
De	  leenchip	  (ter	  grootte	  van	  een	  halve	  creditkaart)	  wordt	  op	  schoen	  gedragen	  en	  met	  
een	  tie-‐wrap	  bevestigd	  (zie	  ook	  http://www.etutrecht.nl/Films-‐IPICO.htm).	  Bij	  de	  
finish	  dient	  de	  chip	  weer	  te	  worden	  ingeleverd.	  
	  
Voor	  de	  jeugd	  worden	  startnummers	  en	  chips	  via	  de	  trainers	  geregeld.	  
	  
Start	  van	  de	  lentecross	  
	  
De	  start	  hangt	  af	  van	  voor	  welke	  afstand	  je	  je	  hebt	  ingeschreven	  en	  ook	  je	  leeftijd.	  Op	  
hoofdlijn	  en	  is	  er	  sprake	  van	  de	  volgende	  	  starttijden:	  
	  
-‐	   Nordic	  Walkers	  en	  Sportieve	  wandelaars	  	  	   	   vanaf	  	   09.00	   uur	  
-‐	   Hardlopers	  Volwassenen	   	   	   	   	   vanaf	  	   09.20	   uur	  
-‐	   Hardlopers	  Jeugd	   	   	   	   	   	   vanaf	  	  	  10.30	   uur	  
	  
Voor	  de	  precies	  starttijden	  moet	  je	  even	  kijken	  naar	  onderstaande	  tabel	  waarin	  alle	  
belangrijke	  informatie	  over	  groepen,	  afstanden	  en	  starttijden	  zijn	  aangegeven.	  
	  
Verzamelen	  en	  inlopen	  
	  
Hou	  er	  rekening	  dat	  je	  op	  tijd	  bent	  voor	  de	  start	  van	  jouw	  categorie.	  Dat	  betekent	  dat	  je	  
je	  op	  tijd	  bij	  de	  start	  dient	  te	  verzamelen.	  Wellicht	  doe	  je	  dat	  samen	  met	  je	  eigen	  
loopgroep	  en	  neem	  je	  nog	  de	  tijd	  om	  in	  te	  lopen.	  	  
	  
Op	  de	  fiets	  
	  
Normaal	  gesproken	  is	  het	  elke	  zaterdagochtend	  al	  druk	  op	  het	  parkeerterrein.	  Doordat	  
er	  nu	  ook	  lopers,	  begeleiders,	  trainers	  en	  ouders	  van	  zowel	  ALTIS	  als	  AV	  Triathlon	  
zullen	  komen,	  dreigt	  het	  extra	  druk	  te	  worden.	  
	  
Ons	  verzoek	  is	  het	  zo	  veel	  als	  mogelijk	  op	  de	  fiets	  naar	  Birkhoven	  te	  komen.	  	  Op	  deze	  
wijze	  zullen	  er	  minder	  files	  zijn	  en	  kan	  iedereen	  relaxed	  en	  op	  tijd	  aan	  de	  Lentecross	  
meedoen.	  	  
	  
	  
	  


