
Belgian Clubs Relay  
6 september 2020 – Anlier  

 

> INSTRUCTIES < 
 
De FRSO heet u welkom op deze BCR 2020 in het woud van Anlier! 
We wensen u een spannende, prachtige en succesvolle wedstrijd toe. 
We zijn verheugd dit evenement voor u te hebben kunnen organiseren ondanks de moeilijke context gelieerd aan 
de COVID-crisis. 
 
Coördinatie   Jean-Noël DEBEHOGNE 
Baanlegging   Iwan VIS 
Controle   Jean-Noël DEBEHOGNE  
Kaart     Les Loups Bleus (1: 10 000 / 5 m / lente 2020) 
Jury    Michel BASTIN 

Bernard DUBOIS  
    Anna SERRALONGA  
     
Wijzigingen van lopers binnen een team dienen uiterlijk om 9.15 uur te worden doorgegeven. 
 
Om 9.20 uur vindt er een demonstratie plaats. 
 
Massastart wordt om 9.30 uur gegeven. 
 
Massastarts van aflossers van late teams zullen 10 minuten van tevoren worden aangekondigd. 
 
Vergeet niet uw SportIDENT leeg te maken bij het betreden van het startgebied. 
De borstnummers moeten duidelijk zichtbaar zijn op de borst. 
 
WEDSTRIJD 
 
De postenbeschrijvingen zijn gedrukt op de kaart. 
 
Alle omlopen van de aflossing hebben een spektakelpost nabij het start-/finishgebied, 5 tot 10 minuten voor de 
finish (zie afstand hieronder). 
De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke aanwezigheid van de aflosser in de wachtruimte. Er 
zal geen enkele aankondiging worden gedaan. 
 
AANKOMST 
 
Gezien de COVID-situatie zal de overdracht tussen twee lopers niet gedaan worden door handen aan te raken, 
maar onder controle van een scheidsrechter (zie demonstratie). 
De loper die zijn wedstrijd beëindigt, deponeert zijn kaart in een daarvoor bestemde bak voor de finishlijn, lost 
de volgende loper af, prikt de aankomstpost (verplicht, op straffe van diskwalificatie van het team) en gaat naar 
de computer. 
 
De estafettelopers clearen hun SI bij het betreden van de aflossingszone. Nadat er is afgelost, vertrekt de loper 
richting het gebied waar de kaarten zich bevinden, alwaar hij zijn eigen kaart neemt, overeenkomstig zijn 



borstnummer. Het nemen van de juiste kaart is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemers. 
 
In het geval van een sprint tussen twee teams, zal het overschrijden van de finishlijn als doorslaggevend worden 
beschouwd, onder de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter. 
 
Omlopen sluiten om 14.30 uur. 
 
Teruggave van de kaarten aan de lopers vindt plaats na de massastart van de laatste estafettelopers. 
 
Geen watervoorziening bij de aankomst - Geen affichage van resultaten noch prijsuitreiking (COVID). 
 
Breng uw clubtenten mee: de arena is groot - bedankt om u voldoende te verspreiden over het terrein (COVID). 
Respecteer de gouden regels (COVID) in de arena. 
 
 
 
     OMLOPEN 
 
Loper 1  +- 4600 m 125 m   12 posten (nog 1400 m na de spektakelpost) 
Loper 2 +- 6600 m  175 m   17 posten (nog 1850 m na de spektakelpost) 
Loper 3 +- 3100 m 40 m   8 posten (nog 1100 m na de spektakelpost) 
Loper 4 +- 4600 m 125 m   12 posten (nog 1400 m na de spektakelpost) 
Loper 5 +- 3100 m 40 m  8 posten (nog 1100 m na de spektakelpost) 
Loper 6  +- 6600 m  175 m   17 posten (nog 1850 m na de spektakelpost) 
 
Let op : na de spektakelpost zijn er nog forkings. 
 

INDIVIDUELE OMLOPEN  
Aparte zone – de laatste post en de aankomst zijn verschillend dan deze van de aflossing. 
Vooraf opgestelde startlijst (tussen 10.00 en 11.00 uur) 
SE 3800 m  90 m  12 posten 
SD 4300 m 160 m  15 posten 
LE 6500 m 185 m  19 posten 
LD 7900 m 195 m  21 posten 
De deelnemer houdt zijn kaart bij aan het einde van zijn wedstrijd: bedankt om fair play te tonen en de kaart 
niet te laten zien aan estafettelopers die nog niet gestart zijn. 

 
PARKING 

Volg de instructies van de parkeerwachters! Om het wedstrijdgebied te verlaten is eenrichtingsverkeer van 
toepassing. 
 
Het is ten strengste verboden om wild te kamperen of om op zaterdag stacaravans op te zetten in de arena, in 
het bos of op de paden die naar de arena leiden. 
Maak gebruik van de lokale horeca en de campings in de regio - bedankt aan hen! 
 
 DANKWOORD  
Al onze dank gaat uit naar:  
 - de gemeenten van Habay la Neuve en Léglise 
 - het “Département Nature et Forêt” van het Waals Gewest (Kanton Habay)  
 - de clubs die materiaal voor het terrein hebben uitgeleend 
 - de vrijwilligers die bijdragen aan het opzetten van deze organisatie 
 


