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Nationaal Crosscircuit 2022-2023 – Format en Spelregels 
 

Het Nationaal Crosscircuit 2022-2023 bestaat uit twee categorieën:  

• Senioren  

• Junioren U20 & U18 
 
Deelnemende wedstrijden 

• Warandeloop, Tilburg (26/27 november (2022)* 

• Sylvestercross, Soest (31 december 2022) 

• Abdijcross, Kerkrade (21/22 januari (2023) 

• Mastboscross, Breda (28/29 januari 2023) 

• NK Cross, Nijverdal (26/27 februari 2023) 
 
*Vanwege de verplaatsing van het NK 2022 naar de Warandeloop op 26/27 november 2022, geldt deel-
name aan dit evenement als deelname aan het NK 2022 en tevens als deelname aan de Warandeloop 
als onderdeel van het Nationaal Crosscircuit 2022-2023.  
 
Puntenklassement 
In alle categorieën geldt de volgende puntentelling:   
 

• Nr 1: 250 punten  

• Nr 2: 225 punten  

• Nr 3: 200 punten  

• Nr 4: 175 punten  

• Nr 5: 150punten          

• Nr 6: 140 punten  

• Nr 7: 130 punten  

• Nr 8: 120 punten  

• Nr 9: 110 punten  

• Nr 10: 100 punten  

• Nr 11: 90 punten  

• Nr 12 t/m 100: steeds 1 punt minder  
 
Bonuspunten 
Als een atleet aan alle crossen deelneemt, worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden, 
50 bonuspunten bij het totaal opgeteld. 
 
Deelname voorwaarden 

• Alleen leden van de Atletiekunie in het bezit van een wedstrijdlicentie kunnen punten scoren in 
het Nationaal Crosscircuit. Derhalve kunnen alleen zij aanspraak maken op de beschikbare 
prijzengelden. 

• De klassering van niet-leden van de Atletiekunie worden in de puntentelling buiten beschou-
wing gelaten. 

• De opgetelde scores bepalen de eindklassering van elke atleet. Hiervoor worden de beste 
scores van maximaal 3 wedstrijden opgeteld. 

• De atleet met het hoogste aantal punten is de winnaar van het Crosscircuit in betreffende ca-
tegorie. 

• Indien 2 of meer atleten hetzelfde aantal punten hebben, is de onderlinge klassering op de NK 
Cross bepalend voor de eindstand. 

• Wanneer twee of meer atleten gelijk eindigen telt de beste ‘medaillespiegel’. 

• Bij een gelijke medaillespiegel telt het totaal aantal punten behaald in het gehele crosscircuit 
(geen beperking tot de drie beste resultaten). Is het aantal punten dan nog steeds gelijk eindi-
gen de atleten ex aequo. 

• Om in aanmerking te komen voor de prijzen van het Nationaal Crosscircuit is deelname aan 
de laatste cross; het NK cross in Nijverdal; verplicht. 

• Dagprijzen bij de afzonderlijke wedstrijden staan los van het Crosscircuit. 
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Prijzen & Uitbetaling  

• Prijzengeld wordt uitgekeerd aan de eerste 3 Senioren en de eerste 3 Junioren in het eind-
klassement.  

• De prijzen en cheques worden uitgereikt na de laatste wedstrijd, de NK Cross in Nijverdal. 
Winnaars committeren zich aan het aanwezig zijn bij de huldiging.  

• Na de laatste wedstrijd van het crosscircuit ontvangen alle winnaars een declaratieformulier 
per mail.  

 
Leeftijdsgroepen & categorieën  
Alle wedstrijden worden gelopen volgens de leeftijdsindeling van het Atletiekunie-wedstrijdreglement. 
Het Nationaal Crosscircuit kent de volgende categorieën:  
 

1. Mannen lange cross  
2. Vrouwen lange cross  
 
3. Mannen korte cross  
4. Vrouwen korte cross  
 
5. Mannen U20 
6. Vrouwen U20 
 
7. Mannen U18 
8. Vrouwen U18 
 

Programma en prijzenschema 
 

 1e plaats 2e plaats 3e plaats 

Mannen lange cross € 500 € 250 € 125 

Vrouwen lange cross € 500 € 250 € 125 

Mannen korte cross € 500 € 250 € 125 

Vrouwen korte cross € 500 € 250 € 125 

Mannen U20 € 150 € 75 € 35 

Vrouwen U20 € 150 € 75 € 35 

Mannen U18 € 150 € 75 € 35 

Vrouwen U18 € 150 € 75 € 35 

 

 
 


