
Laatste mededelingen Belgisch kampioenschap Middle Distance Weyervlakte 18 Okt 20 
 

Algemene informatie 
 
Tijdschema:  09:00: Secretariaat open 
  10:00: Eerste start 
  12:30: Laatste start 
  14:00: Sluiting wedstrijd 
 
Geen kleedkamers noch douches voorzien.    
 
Clubtenten mogen worden opgezet in de Arena. 
 
Secretariaat: niet nodig om hier te passeren voor de wedstrijd tenzij om een huur-SportIdent af te 
halen of om wijziging van uw SportIdent-nummer door te geven. 
 
Wegaanduiding: vanaf baan Hechtel – Leopoldsburg (N73) +/- 1,5 Km ten westen van Hechtel . 
 
Parking – Arena: 150 m  
Arena – Start: 1100 m (Afgebakend met rood witte lintjes in de richting van de grote baan) 
Het is verboden de asfaltweg richting start te verlaten zowel links/oost (wedstrijdzone) als 
rechts/west (schietstanden).  
Finish – Arena: 0 m. 
 
Baanlegger: Patrick Wallaert (Omega);   Event Advisor: Albert Van Caneghem (K.O.L.) 
Jury: Wiet Laenen (TROL), Klaus Held (OLVE) en Lieke Van Opstal (K.O.L.) 
 
Kaart: Weyervlakte. Herziening 2020. Kaarttekenaar: Bart Vandemoortel (Omega) 
In het militaire terrein staan niet alle putten op de kaart. In de zanderige zones zijn de sporen van 
voertuigen niet getekend. 
Er staan geen postenbeschrijvingen op de kaart, enkel los verkrijgbaar aan de start. 
Alle omlopen: de prikkeldraad centraal in het terrein is gemarkeerd met rode en blauwe lintjes. 
 
Omlopen en afstanden: Zie aparte excel lijst. 
Er staan veel posten in het terrein. Controleer goed de postennummers!! 
 
Startprocedure: 
-4’: op afroep ga je binnen in de startzone 
-3’: clearen en check SI-card 
-2’: postenbeschrijving nemen 
-1’: plaats nemen aan je kaartbak 
Vertrek na de 5de bieptoon 
Het is verplicht om het lint te volgen (120 m) van de voorstart tot aan de start (driehoek op de kaart) 
 
Aankomst: gelieve na de aankomstlijn afbakening te volgen tot aan de tent voor het uitlezen van 
uw SI-card (afstand houden aub). 
De lopers mogen hun loopkaart behouden na aankomst; omwille van de fair-play vouw uw kaart 
dicht en berg ze op. 
 
Kinderomloop is voorzien; gratis deelname voor kinderen tot 8 jaar. Inschrijving op secretariaat. 
 



Info voor de elites: de categorie DE en HE hebben een kijkpost vlak bij de arena (overkant van de 
betonbaan. (Ook de categorie H40 zal hier passeren). 
DE = na 2060 m., nog 3010 m. na kijkpost; HE = na 3180 m., nog 3200 m. na de kijkpost. 
DE en HE zullen met borstnummer lopen. Laatste starter heeft borstnummer 1. 
Borstnummers zijn beschikbaar kortbij de start. Voorzie een paar minuten extra om uw 
borstnummer te bevestigen. Veiligheidsspelden zijn voorzien. Een lijst met de namen + 
borstnummers zal uithangen aan het CC en op de plaats waar u uw borstnummer bekomt. 
Een speaker zal de doortocht van de elites omroepen. 
 
Uitslagen: de uitslagen zullen in “Live” vertoond worden op de website WebRes.helga-o.com 
 
 
 
Maatregelen COVID-19 
 
Er is geen inschrijving ter plaatse mogelijk enkel voor de kinderomloop. 
 
Gelieve te allen tijde afstand te houden van andere mensen die niet tot uw bubbel behoren. 
 
De arena, de startzone en de aankomst zijn voldoende ruim zodat afstand houden steeds mogelijk is. 
 
U mag uw loopkaart behouden na de aankomst. 
 
Mondmaskers dragen waar nodig (indien de afstand van 1,5 m niet kan worden gewaarborgd).  
 
Kom niet TE vroeg aan de start om samenscholing te vermijden. Ook hier afstand houden van 
andere deelnemers en mensen van de organisatie. Er is plaats om op te warmen. 
 
Er is handgel voorzien aan het CC, start, aankomst en toiletten. Gelieve dit ook te gebruiken. 
 
Ontsmet uw handen bij het binnengaan van de start. 
 
Raak de posten onderweg niet aan. Enkel uw SI-card in de controlepost steken is voldoende. 
  
Er zijn een 4-tal toiletcabines voorzien in de arena. Steeds uw handen ontsmetten voor en na 
toiletgebruik. 
 
Blijf zoveel mogelijk in openlucht in de arena. 
 
Er is een groot overdekt windscherm voorzien in de arena. Dit mag worden gebruikt om zich om te 
kleden maar zoals altijd en overal afstand houden van anderen. 


