Virtuele Leestencross 2021.
Voor de virtuele Leestencross geldt:
•
•
•
•

•
•
•

De route is als GPX te downloaden vanaf de AVVeluwe website
de route loopt over bestaande wegen.
Van de gelopen ronde(s) wordt de bruto tijd en datum gecontroleerd.
De netto (en gecorrigeerde) tijd wordt opgenomen in de uitslagen lijsten als voldaan is aan
de onderstaande regels:
- De route “correct” gelopen is;
- Bruto tijd niet uitzonderlijk veel afwijkt van de netto tijd;
- De deelnemer AV Veluwe lid is.
Buiten de netto tijden wordt er ook een klassement opgemaakt na leeftijd correctie.
Hiervoor worden dezelfde correctie factoren gebruikt als bij het reguliere
clubkampioenschap
Voor het “clubkampioenschap” (2rondes, dus 10km) wordt de gecorrigeerde tijd
aangehouden.
Houd je aan alle geldende corona-regels

Routebeschrijving Virtuele Leestencross 2021.
-

De Start en finish is bij het bankje, dat rechts op het grasveld bij het Leesten daar waar vroeger
het eethuisje stond. (Zie foto 1). Start de tijd en loop het parcours. ( 1 ronde is 5km)
Passeer de berkenboom aan de rechterkant. Daarna gaan we direct de bult omhoog (zie foto1)
bovenop de bult aangekomen gaan we links af richting het hekje (zie foto 2).
Open het hekje en ga direct links af (foto 3) en volg dit pad tot het eindigt op een splitsing..

Foto 1

Foto 2

Foto 3

-

Ga op de splitsing rechts af (zie foto 4) en volg dit pad tot deze uit komt op een Y splitsing. (zie
foto 5)
Ga hier rechts af en loop tot door tot de volgende splitsing

Foto 4

-

Ga hier links af en direct daarna weer links af. (zie foto 6 en 7)

Foto 6

-

Foto 5

Foto 7

Neem de eerste pad rechts en loop dit af. Halverwege loopt dit pad naar beneden waarnaar er
een klimmetje volgt.
Na dit klimmetje kom je bij een Y splitsing (zie foto 8) Ga hier rechts af.

Foto 8

-

Dit pad komt schuin op een ander pad uit Houd hier rechts aan ( het lijkt net of je de weg blijft
volgen)
Loop het pad af tot je een bord ziet (zie foto 9 en 10) en ga hier links af.
Neem de tweede weg rechts. (zie foto 11)

Foto 9

-

Foto 11

Aan het einde van dit pad ga je links af (zie foto 12)
Volg dit pad totdat het stijl naar beneden gaat en ga hier rechts af ( zie foto 13)

Foto 12

-

Foto 10

Foto 13

Loop dit pad af totdat je aan je linkerhand een vennetje ziet (niet altijd evengoed zichtbaar)
Ga hier naar rechts (zie foto 14), ga door het hekje en daarna naar links. (Zie foto 15)

Foto 14

Foto 15

-

Volg dit heide pad totdat je bij een T splitsing komt waar een bankje staat. Ga hier rechts af (zie
foto 16)

Foto 16

-

De weg gaat nu naar beneden . Als je in het dal bent aangekomen ga je schuin rechtdoor de
Ugchelseberg op. (zie foto 17)
Aan het einde van dit pad loop je tegen een hek op. Ga hier links af (zie foto 18).

Foto 17

-

Foto 18

Volg dit pad totdat je weer beneden in het dal bent en ga dan rechts af (zie foto 19)

Foto 19

-

Neem vervolgens het eerste pad rechts , ga door het hekje en houd rechts aan. (zie foto
20,21,22)

Je komt nu weer op het grasveld uit waar je gestart bent.
Bankje waar je gestart eindigt de ronde.
Voor de 5km stop je de tijd, voor de 10km nog doe je nog 1 ronde, voor de 15km nog 2 rondes.
Route is als volgt

:

