BELANGRIJKE INFORMATIE !!!
PARKING

Afhalen
startnummer

▪
▪
▪
▪
▪

Parkeer uitsluitend op de daarvoor bestemde plaatsen! (blauwe "P"-posters)
Je wordt door het team begeleid op de parkeerterreinen.
Het dragen je mondmasker is VERPLICHT zodra je uit de auto stapt.
Houd een sociale afstand van 1,5 m op heel het gebied van de organisatie.
Vanaf de parkeerplaats de borden (afhalen startnummer) 300m volgen tot
aan de hal.

▪
▪
▪
▪
▪

Gebruik van gel is verplicht bij het ophalen van startnummer.
Mondmasker verplicht.
1,5 m afstand houden.
Volg de richting van de pictogrammen
afhalen van startnummer ook mogelijk op zaterdag van 15 uur tot 17 uur.

▪

Volg de START-borden op 500m om terug te keren naar de parkeerplaats,
keer niet terug naar de auto vanuit de richting van aankomst.

▪
▪

De 90 km om 9h00.
De 65 km om 9h15

▪

Start gebied: Bij het ophalen van de startnummers volgt u gedurende 600 m
de START-borden om terug te keren naar de parkeerplaats waar ook de
vertrekken plaatsvinden.

▪

Mondmasker verplicht in STARTBOX. Ze worden ingetrokken bij de
aankondiging van de Speaker ' voor elke start.

NA afhalen
startnummer

START
MARATHON

RAVITO

OP HET
PARCOURS

▪

Wij hebben 10 vierkante meter per rijder voorzien in de stratbox

▪

1,50m tussen de deelnemers houden in de Startbox.

▪

Vermijd het aanraken van grillen en spandoeken.

▪
▪
▪
▪
▪

Mondmasker verplicht aan bevoorrading als je stopt.
Gebruik van gel is verplicht voor en na de bevoorrading.
Gel staat klaar voor en na de bevoorrading.
We raken ALLEEN aan wat we consumeren.
1m50 afstand altijd.

▪

Drankjes worden uitsluitend rechtstreeks in uw bidons geserveerd door de
medewerkers van de organisatie. Houd uw bidon zelf op een goede afstand
van de hals van de fles die wordt gebruikt om u te bedienen zonder deze aan
te raken.

▪
▪
▪

Vermijd indien mogelijk het rijden in een groep.
Snuit je neus in een zakdoek.
Bewaar je masker in een speciale zak aan de achterkant van de trui.
De opmaak bestaat uit blauwe pijlen en blauwe en witte rubalise.
Het gebruik van GPS-file in link met deze e-mail wordt sterk aangeraden om
de problemen te verlichten in geval van vandalisme op het parcours.
Houd er rekening mee dat fysieke markeringen voorrang heeft op de
GPS-track in het geval van verschil.
Op parcours zijn privépassages die onder geen enkele omstandigheid buiten
de organisatie mogen worden gebruikt.
Nature en wegcode respecteren.

▪
▪
▪
▪

Het is belangrijk om bij een ernstig probleem uw gps-coördinaten door te
kunnen geven. Uw Garmin of andere toestellen bieden deze mogelijkheid.

De seingevers zijn er om je te waarschuwen en te begeleiden. IN GEEN GEVAL OM
HET VERKEER TE STOPPEN. U dient de wegcode te respecteren.
Pas op, er zijn niet overal seingevers.

▪
PODIUM

In de hal, voor elke afstand en voor de categorieën die op de website worden
gecommuniceerd.

SANITAIRES

▪
▪

GEEN douches. ( sanitair niet mogelijk )
De toiletten worden regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd. Elke
deelnemer is verplicht zijn handen te wassen voor EN na gebruik van het
toilet.

BIKE WASH

▪

GEEN Bike Wash dit jaar. (sanitair niet mogelijk)

▪

Maximum 8 personen per tafel. (altijd dezelfde).

▪

Verkoop van kassabonnen: ( gel voor en na aankoop ).

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gebruik van gel voor het zitten aan tafels.
Op elke tafel wordt een lijst met beschikbare drankjes geplaatst.
Drankbestellingen worden ALLEEN door kelners aan tafel aangenomen.
Respecteer alstublieft de sociale afstanden tussen elke tafel.
U MOET uw mondmasker dragen als u opstaat van uw tafel.
Informeer een kelner voordat je uw tafel verlaat EN verlaat uw tafel niet
voordat de kelner aanwezig is. Hij zal de tafel ontsmetten voordat er
nieuwe mensen komen.

BAR

COVID - HERHALING
▪ Het dragen van een mondmasker is verplicht: op de
parking, aan de bevoorrading, in de zaal (behalve indien
zittend om te consumeren) en in de startbox.

Het mondmasker kan worden verwijderd: wanneer u buiten de
organisatie omgeving rijdt en wanneer de speaker 1'
aankondigt voor het begin van elke start.

