Briefing
Laat ons beginnen met u, als deelnemer, toch nog eens te wijzen op een aantal do’s and don’ts:
•
•

•

•

Borstnummer: mogen wij vragen om tijdens de volledige wedstrijd het borstnummer zichtbaar te
dragen. Na de wedstrijd dien je je borstnummer opnieuw terug te bezorgen (inruilen voor ons
aandenken) op de plaats waar je hem van ons gekregen hebt.
Afvalbeheer: het parcours van onze trail loopt voor een groot deel in de natuur. Als deelnemer wordt je
geacht de aangegeven route te volgen, geen kortere wegen te nemen en de rust van de omgeving te
respecteren.
Met respect voor de natuur wordt gevraagd om de drinkbekers en ander afval te deponeren in de
aanwezige vuilzakken aan of enkele meters voorbij de bevoorradingsplaatsen. Er wordt dan ook geen
afval aanvaard op het parcours.
Er zullen ter plaatse controles zijn door mensen die meefietsen tijdens de wedstrijd.
Veiligheid op de openbare weg: hoewel het grootste deel van de trail loopt over natuurpaden, wordt er
af en toe een straat overgestoken of wordt er gebruik gemaakt van de openbare weg. Op die plaatsen
heb je als deelnemer geen voorrang. Wij voorzien seingevers aan alle kritische punten, maar voor het
overige dien je als deelnemer, op het volledige parcours, de wegcode te respecteren. Mogen we ook
vragen om op de stukjes openbare weg, zo veel mogelijk de linkse kant van de weg te gebruiken en dus
tegen de rijrichting van eventueel aankomend verkeer te lopen.
Noodnummer: gezien de afstand van het parcours en het natuurkarakter kan het nuttig zijn om een
telefoon bij te hebben. We geven de telefoonnummer(s) voor het melden van problemen op de dag zelf
mee.

Uiteraard proberen we onze lopers zo goed mogelijk in de watten te leggen! En dat doen we zo:

•
•
•
•

•
•

•

Bewaakte zone: wil je je rugzak tijdens het lopen in een bewaakte zone achterlaten? Dat kan!
Uitpas: je verdient punten op je Uitpas als je deelneemt aan onze trail.
Aandenken: bij het inleveren van je borstnummer krijg je van ons een aandenken aan onze eerste trail.
Sanitaire voorzieningen: Er zal een aparte omkleedruimte voorzien worden en daarenboven kunnen
wij gebruik maken van het sanitair van Sp. Dressel. Dit betekend dat er ook de mogelijkheid is om te
douchen. Verwacht geen accommodatie van een eerste klasse voetbalploeg, maar er zijn bankjes,
kapstokken en een douche met warm water.
Toilet: Ook hier maken wij gebruik van wat Sp. Dressel ons te bieden heeft, maar voorzien wij nog een
extra WC-blok aan de start.
Podium: na de aankomst van de top 3 in elke categorie, gaan wij onmiddellijk over tot het podium. Dit
doen we om de deelnemers niet onnodig in de kou te laten staan. Hoewel dat iedereen zich na afloop,
uiteraard bij ons mag warmen aan onze verse soep of Irish koffie. Voor de deelnemers uit onze
Faluintjesstreek hebben we, in tegenstelling tot onze jogging, dit maal geen apart podium voorzien.
Parkeren: We hebben niet onmiddellijk parkeergelegenheid aan de start en Dresselweg zal afgesloten
worden. U kan parkeren in de Rijgerstraat, waar dit reglementair mogelijk is, maar ons lijkt het
aangewezen om gebruik te maken van de parking van sporthal De Faluintjes (Beugemstraat 24). Deze
is gelegen op 400m van de start (zie kaart onder).

Sp. Dressel

Tot slot toch ook nog eens alle info omtrent onze trail op een rijtje:

•
•
•
•

Datum: zondag 24 november 2019
Startuur: 25km om 11.00u en 12.5km om 11u15
Startlocatie: voetbalterrein van Sp. Dressel, Dresselweg (Moorsel)
Afhalen startnummers: voetbalterrein van Sp. Dressel,
Tip: om de wachtrijen te beperken onthou het reserverings ID dat u
gekregen heeft in de bevestigings mail van u reservatie.

•

Bevoorradingen:
12,5 km: 1 bevoorrading na 6.5km + 1 aan de finish (12.8km)
25 km: 2 bevoorradingen na 6.5km en 15.5km + 1 aan de finish (25.5km)

•

Parcours: de eerste 7.2km wordt door iedereen samen afgelegd, pas dan is er een splitsing. Uiteraard
is het volledige parcours uitgepijld, maar wij maken ook gebruik van lint, als extra indicatie dat u zich
weldegelijk nog op ons parcours bevindt. Vergeet ook niet dat u deelneemt aan een trail. Misschien niet
meteen het ideale moment om die mooie, splinternieuwe schoenen uit de kast te halen.

Pijlen

•

Profiel:

Splitsing

Splitsing
Veel succes bij deze sportieve uitdaging en vergeet vooral ook niet te genieten van de
prachtige natuur van onze Faluintjesstreek!

