VOLG DE LAATSTE UPDATES VIA START-BOX CYCLOCROSS OP FACEBOOK EN CXHECHTEL.BE

Richtlijnen cyclocross Hechtel-Eksel
Covid-19 zorgde voor veel afgelastingen en schrappingen op de kalender. Om een alternatief te geven aan alle jonge sporters
gingen we samen met de gemeente Hechtel-Eksel op zoek naar een manier om toch een wedstrijd te organiseren. Dat is gelukt
… met een hele reeks maatregelen. Wij hebben als organisatie onze nek uitgestoken, we vragen dan ook om de aanwijzingen en
maatregelen heel strikt op te volgen.

Toegang
- Er wordt geen publiek toegelaten tijdens de wedstrijden.
- Mondmaskers zijn overal verplicht. Ook op de parking.
- ZATERDAG - Per renner mogen twee verzorgers het parcours betreden.
- ZONDAG - Per renner mogen twee mechaniekers en één verzorger het parcours betreden.
- Kinderen tot en met twaalf jaar mogen zonder registratie en onbeperkt binnen.
- De renner schrijft zich in het tentje op de speelplaats van het Don Bosco College. Gelieve op zondag gepast
inschrijvingsgeld (de traditionele vijf euro) mee te brengen.
- Verzorgers en mechaniekers melden zich aan in ons ‘Welcome center’, eveneens op de speelplaats van het Don Bosco College.
- De inkomprijs is verlaagd. Gelieve gepast te betalen of via onze QR-code.
ZATERDAG 5 euro per twee begeleiders (Dus 2 personen is in totaal 5 euro)
ZONDAG 5 euro per begeleider. (Dus 3 personen is in totaal 15 euro)
- Bij voorkeur komt één verzorger/mechanieker per renner voor de drie personen de bandjes afhalen en betalen. Dit om
wachtrijen te voorkomen.
- Iedereen moet zijn handen ontsmetten bij binnenkomst en bij aanmelding.
- Gelieven niet vroeger dan nodig het terrein te betreden. Zie hieronder een aanbeveling. We rekenen op jullie gezond
verstand.Hou jullie aan de aanbeveling, anders zien we ons genoodzaakt om dit af te dwingen. Verkken kan wel.
Zaterdag 17 oktober 2020
Categorie
Miniemen 8-9 jaar
Miniemen 10 jaar
Miniemen 11 jaar
G-sport
Aspiranten 12 jaar
Aspiranten 13 jaar
Aspiranten 14 jaar

Inschrijvingen
08u00 - 09u30
08u00 - 10u15
08u00 - 10u40
11u00 - 11u45
11u00 - 12u30
11u00 - 13u15
11u00 - 14u00

Betreden terrein
09u40
10u25
11u10
11u55
12u40
13u25
14u10

Start
10u00
10u45
11u30
12u15
13u00
13u45
14u30

Inschrijvingen
08u00 - 09u00
08u00 - 10u15
08u00 - 11u00
09u00 - 12u00
10u00 - 13u00
10u00 - 14u00
13u00 - 15u00
13u00 - 16u15

Betreden terrein
09u40
10u55
11u40
12u40
13u40
14u40
15u40
16u55

Start
10u00
11u15
12u00
13u00
14u00
15u00
16u00
17u15

Zondag 18 oktober 2020
Categorie
Masters A, B en C/D
Nieuwelingen eerstejaars
Nieuwelingen tweedejaars
Dames elite en jeugd
Junioren eerstejaars
Junioren tweedejaars
Elite 2 en Elite 3
Beloften

GEEN ZIN OM JE VERANTWOORD TE GEDRAGEN? BLIJF DAN THUIS
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Start
- Mondmasker aanhouden tot opgesteld aan de start. Ook in de startbox. Dus vanaf de renner plaatsneemt op de startlijn
mag het mondmasker af.
- Er wordt een startvak voorzien voor de renners en begeleiders.
- Maximum 1 begeleider per renner in de startzone.
- Het oproepmoment wordt goed afgestemd op de start (max 10’)
- De Limburgers worden bij het PK als eerste opgesteld.

Materiaalpost
- Er is een dubbele materiaalpost voorzien.
- Handen ontsmetten bij betreden materiaalpost en na gebruik afspuitstand.
- Hou voldoende afstand.
- Mondmaskers verplicht.
- Beperk het aantal personen in de materiaalpost tot maximum twee.

Tijdens de wedstrijd
- Respecteer de afstandsregels van 1,5 meter.
- Beperk samenscholingen en verdeel je over het terrein.
- Gebruik het mondmasker correct gedurende heel de dag.
- Roep of schreeuw niet.

Aankomst & podia
- Renners doorrijden tot in de verzorgerszone of nog liever rechtstreeks naar de parking.
- Zet zo snel mogelijk een mondmasker op.
- Verlaat zo snel mogelijk het terrein, ga naar huis en geniet van de Ronde van Vlaanderen
- Breng zo snel mogelijk je rugnummer terug.
- Podia voor de eerste drie heren en meisjes, meteen na de wedstrijd.
- De podiumdelen worden voldoende (1,5m) uit elkaar geplaatst.
- Trofeeën liggen vooraf klaar en zijn door de renners op aangeven zelf te nemen.
- Renners dragen een mondmasker tijdens de hele podiumceremonie
- Fotografen, begeleiders en pers worden op voldoende afstand gehouden doormiddel van nadarhekken.

Algemene maatregelen
- Er zijn geen kleedkamers of douches voorzien omwille van de Covid-richtlijnen.
- Er is zoals nationaal beslist ook geen prijzengeld.
- De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel:
- Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
- Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
- Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
- Bij symptomen (grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neus loop, ongewone vermoeidheid…)
blijf je thuis.
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Parking
- Kom niet vroeger dan nodig naar de wedstrijd.
- Mondmasker is op de parking verplicht.
- Vermijd samenscholingen.
- Overnachten is mogelijk.
Door de toegenomen drukte in de sportzone werd ons parkingplan volledig herzien. Volg de lokale aanwijzingen van de
seingevers en borden. Foutief parkeren zal niet zonder gevolg blijven. Er is meer dan voldoende parking voorzien. Heb
respect voor deze ruimte en organisatie.
Parking 1 - Don Boscocollege
Don Boscostraat 72, 3940 Hechtel-Eksel
Parking 2 - Don Boscocollege
Broekstraat, 3940 Hechtel-Eksel
Parking 3 en 4 - Dorpsplein
Dorpsstraat, 3940 Hechtel

INSCHRIJVINGEN
WELCOME CENTER
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