
NAAM VERANDEREN
Wilt U uw inschrijving aan iemand
anders doorgeven, mail dan de
naamsverandering door naar

timing@sportevents.eu

ANNULEREN
Dit is helaas nu niet meer mogelijk.

Enkel indien U een ACTI+ annulering
heeft kunt U nog 48u voor het event via

uw Larssie account annuleren.

naar site »

20.03.2022
TRIATHLON  
HERDEREN

1/8

22.05.2022
ILUMEN BILZEN

TRIATHLON
1/8 - 111

26.06.2022
THE CAVE TRIATHLON

KANNE
1/8 - 111

DE HEL VAN BERINGEN
28.11.2021

Beste,

U bent ingeschreven voor De Hel Van Beringen van komende zondag.

Alle informatie over het event is terug te vinden op de website van het
evenement. Hieronder vatten we de belangrijkste info nog even samen:

PARKEREN 
Parkeren is mogelijk op de ruime parking van het be-MINE winkelcentrum. Er zal
voldoende signalisatie aanwezig zijn vanuit alle invalswegen:

Parking be-MINE Boulevard

Gelieve NIET te parkeren tussen de winkels en de mijnterril, waar start en
finish is.

AANMELDEN
Secretariaat is in de grote tent die zich zal bevinden naast de start- en
finishzone. Volg de signalisatie "secretariaat". Daar kan u zich aanmelden
en ontvang je een enveloppe met daarin: 

1 wegwerp borstnummer – deze dient bij het fietsen achteraan te worden
gedragen en bij het lopen vooraan (gebruik een heupgordel).

1 stuurbordje - Deze dient te worden bevestigd aan de fiets.

1 timingchip met velcro enkelband - deze dient aan de enkel bevestigd te
worden. Deze timing chip dient meteen aan de finish te worden
ingeleverd. TIMING CHIP NIET RETOURNEREN = €50

1 COVID SAFE bandje die verplicht aan te doen is.

OPGELET: Er zijn horeca mogelijkheden in de tent maar dit is enkel mogelijk
met CASH betaling (koffie, drank, croque monsieur, etc..).

PARCOURS
De volledige parcoursen staan op de website. De parcoursen worden duidelijk
aangegeven door middel van zwarte pijlen op gele borden voor het fietsparcours
en zwarte pijlen op oranje borden voor het loopparcours.

RUN 1: 2 ronden - BIKE: 4 ronden - RUN 2: 4 ronden

BEVOORRADING
De bevoorrading is gelegen op de dienstweg van de terril. Op deze strook is ook
persoonlijke bevoorrading toegestaan. 

Tijdens de eerste 6 km lopen is er geen bevoorrading voorzien.

Tijdens het fietsen is een bevoorrading voorzien vanaf het einde van ronde 2. Hier
worden drinkbussen (500ml) met water en drinkbussen (500ml) met
Wcup sportdrank aangeboden alsook Wcup bars en gels.

Tijdens het tweede lopen is er een bevoorradingspost met water, cola, Wcup bars
en gels voorzien.

Eindbevoorrading: Aan de aankomst wordt een uitgebreide bevoorrading voorzien
met cola, water, zoute en zoete snacks, snoep,...

Regelment
Enkel MTB's zijn toegelaten tijdens het fietsen. Het is verboden om met een
gravelbike of cyclocross te starten.

Het dragen van een helm is verplicht tijdens het fietsen.

De MTB moet in perfecte staat zijn voor uw eigen veiligheid. Indien dit niet
zo is kunnen we uw deelname weigeren bij de controle voor Bike check-in.

Heb je geen heuphordel bevestig dan uw nummer vooraan. 

Toeschouwers mogen kijken op de terril maar moeten respect hebben voor
de deelnemers en hen niet hinderen.

DUO'S
Er kan steeds gewisseld worden na elke fiets- en loopronde. Dit moet gebeuren
voor het betreden van de wisselzone BIKE IN en OUT. Bij het aanvatten van een
nieuw onderdeel moet er wel in de wisselzone gewisseld worden. Indien jullie
wisselen moeten de atleten ook telkens hun chip en enkelband doorgeven in
functie van de tijdsregistratie..

DRAFTING
Drafting/stayeren tijdens het fietsen is toegestaan.

PODIA
De prijzen worden uitgereikt tijdens een podiumceremonie in de nabijheid van de
finish. Het exacte uur wordt op de dag zelf beslist en meegedeeld door de
speaker. De podia's worden ongeveer 15min na aankomst van de 3de finisher
gehouden.

Heren overall: 1ste €300 - 2de €200 - 3de €150 - 4de €75 - 5de €50
Dames overal: 1ste €300 - 2de €200 -3de €150 - 4de €75 - 5de €50
AgeGroups 40+, 50+, 60+: Geen      
Duo's: Naturaprijs voor winnende teams. Dit gebeurd na de finish van het
winnende dames duo.

     COVID-19 MAATREGELEN
          Bovenop de in België geldende algemene maatregelen in verband met het Corona virus
          gelden er volgende specifieke maatregelen voor dit event:

Het COVID SAFE TICKET is vereist om deel te nemen aan dit evenement. U kunt alle
nodige informatie raadplegen via deze link.

Het dragen van een mondmasker is verplicht te dragen voor en na het evenement. 

Toeschouwers zijn van harte welkom maar dienen ook een COVID SAFE ticket te
tonen aan de finishzone en bij het betreden van de tent.

PROGRAMMA

Zondag 28 november 2021

De Hel Ven Beringen
08.30 : Opening wedstrijdsecretariaat, afhalen borstnummers

09.00 : opening van wisselzone 

09.30: Start Hel Van Beringen
09.55: Start eerste MTB
10.15: Start laatste MTB
12.15: Start eerste loper

13.15: Eerste finisher verwacht
13.30:  CUT OFF - Na dit tijdstip mag niemand meer aan laatste
MTB ronde beginnen en moeten ze stoppen of beginnen lopen.

17.00: Einde event

MYMO Videotesting

RICHTLIJNEN

TRIATHLON KALENDER
Bekijk hieronder enkele van onze komende events

Onze partners
Bedankt aan al onze partners die dit helpen mogelijk maken

https://viewstripo.email/
https://viewstripo.email/
https://www.passionforsports.eu/nl-multisport/nl-helvanberingen
https://sportevents.be/nl-triathlonherderen
https://www.passionforsports.eu/nl-triathlonbilzen
https://sportevents.be/nl-cavetriathlon
https://www.runnerslab.be/nl/home
https://www.scott-sports.com/be/
https://wcup.eu/
https://www.scarff.eu/?lang=nl
https://www.dolomite.it/be/
http://www.sportevents.eu/nisramont/nl/
https://sportevents.be/
https://www.passionforsports.eu/nl-multisport/nl-helvanberingen
https://www.passionforsports.eu/nl-multisport/nl-helvanberingen
https://goo.gl/maps/fhYMJLuqcBbvUeta8
https://covidsafe.be/nl/
https://www.facebook.com/Sportevents.be/
https://twitter.com/sporteventsbe
https://www.instagram.com/sporteventsbe/
https://my.raceresult.com/186593/live

