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REGIONALE OL - DE KLINGE 

1 november 2020 

 

Algemene informatie 

Tijdschema  

09.30 u  Secretariaat open  

10.00 u  Eerste start  

13.30 u  Einde wedstrijd en ophalen van posten  

Geen bar, kleedkamers noch douches beschikbaar. 

CC: zaal De Klingenaar, Kieldrechtstraat 12, De Klinge 

(neem afrit 11 op E34 richting Hulst, bewegwijzering vanaf de grensovergang) 

Afstanden: CC-Start: 1700m 

         Finish-CC: 1000m 

Baanlegger : Rune De Clercq 

Controleur: Georges Vonck 

Juryleden: Ellen Bourgonjon, Georges Vonck, Bob De Clercq 

 

Kaart De Klinge 

Herzien: 2020 Schaal: 1:10.000 

Voorstart: het is verplicht om vanaf de voorstart de lintjes te volgen tot aan de startbalise (=driehoek 

op de kaart). 

De gearceerde verboden en okergroene privé-gebieden moeten gerespecteerd worden. 

Overtredingen brengen toekomstige wedstrijden in gevaar en worden bestraft! 

Omlopen 1, 2, 3 moeten een grote baan oversteken. Wees daar voorzichtig! 

Om een reeks van omgevallen bomen, in elkaars verlengde, overzichtelijk weer te geven op de kaart, 

wordt deze situatie als 3de groen ingekleurd, zie onder. 

      

 

https://goo.gl/maps/x4RkD3KnMhs8mq8fA
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Maatregelen COVID-19 

Deelnemers respecteren de op het moment geldende covid-richtlijnen! 

Omwille van covid-19 zal er geen inschrijving ter plaatse mogelijk zijn.  

Deelnemers kunnen vanaf de parking rechtstreeks naar de start vertrekken. Enkel wie een huur-sportident 

nodig heeft, dient eerst langs het secretariaat te passeren.  

Er is beperkte parkeermogelijkheid aan de start. 

Gelieve niet vroeger dan 10 minuten voor je start aan de startzone te verschijnen. Hou hier ook afstand 

van de andere deelnemers en de organisatoren. 

Er worden geen startlijsten opgehangen. Starttijden worden enkel gepubliceerd op http://www.helga-

o.com/start/.  

Postenbeschrijvingen zijn beschikbaar bij de start.  

Er wordt geen bar (drank noch eten) voorzien. Zorg ervoor dat je steeds 1.5 m afstand houdt van de andere 

deelnemers. Indien dit niet mogelijk is, draag dan een mondmasker. Er worden toiletfaciliteiten voorzien 

aan het CC. Er zal alcoholgel en ontsmettingsmiddel voorzien worden aan de ingang van het CC, de 

toiletten en aan de start. 

Het SPORTident AIR+ systeem, voor contactloos gebruik van de SIAC-cards, wordt niet geactiveerd. De 

deelnemers worden gevraagd de controleposten niet aan te raken: gewoon de SI-card in de post steken 

volstaat!  

Passeer na de wedstrijd altijd langs de wedstrijdcomputer in het CC, ook bij opgave! 

De resultaten zullen enkel online te raadplegen zijn (http://www.helga-o.com/webres/) en worden niet 

uitgehangen op de wedstrijd. 


