Beste,
U bent ingeschreven voor NaturaRun Hageland die doorgaat op zondag 16
januari 2022. U kan uw gekozen afstand raadplegen in uw account op
sportevents.eu.

Alle informatie over het event is terug te vinden op de website van het
evenement. Hieronder vatten we de belangrijkste info nog even samen:
COVID SAFE TICKET PLUS = COVID SAFE TICKET
+ MONDMASKERPLICHT
Een covid safe ticket is vereist voor dit evenement. U kunt alle nodige
informatie raadplegen via deze link.
Een mondmaskerplicht geldt voor de start en na aankomst. Gelieve uw
mondmasker al te dragen vanop de parking.
Uw Covid Safe Ticket zal gescand worden aan het secretariaat.

Respecteer de gekozen afstand. Wenst u dit te wijzigen? Dat kan via uw
Passion For Sports account, ga naar:
Mijn account
Mijn inschrijvingen
Klik op het oogje om de details te raadplegen en vervolgens op het
potloodje om uw afstand aan te passen.
De start en finish van de NaturaRun Hageland zijn in de St.-Maurusstraat ter
hoogte van de parochiezaal / Sporthal. Adres: St. - Maurusstraat 5, Holsbeek
Parkeren kan enkel aan de voetbalterreinen van VK Holsbeek:
Verhaegenstraat 28, Holsbeek. En de omliggende straten zal er een
parkeerverbod gelden. Gelieve de aanwijzingen van de stewards op te
volgen.
Programma:
08.00 - 13.45: Opening wedstrijdsecretariaat, afhalen startnummers (CST +
mondmasker vereist)
09.00 - 09.20: Vrije start 21km
10.00 - 10.20: Vrije start 6km
12.30 - 12.50: Vrije start 15km
13.30 - 13.50: Vrije start 10km
16.00: Einde event
*Als u voor een podium wilt lopen vragen wij u om te starten bij aanvang van
het tijdsslot.
U heeft een t-shirt of ECO-Cup besteld?
U kan dit afhalen aan het secretariaat.
Draag uw borstnummer steeds op de borst en boven uw kledij.
Enkel op die manier is een correcte registratie mogelijk. Er is voor elke
afstand een tijdsslot van 20min voorzien waarbinnen vrij kan gestart worden.
Je tijd begint pas te lopen op het moment dat je over de startlijn loopt.
Het parcours is volledig aangeduid met zwarte pijlen op GELE
BORDEN. Let op de splitsingsborden op het parcours voor de juiste afstand.
Let op: het parcours is niet verkeersvrij. Op de gevaarlijkste punten zijn
seingevers voorzien maar gelieve de verkeersreglementen te respecteren. De
GPX'en vindt u onderaan deze mail en op de website onder "parcours".
Bij mooi weer kan er veel volk zijn in de bossen. Wees hoffelijk aub!
Momenteel ligt het parcours er zeer nat bij. Aangepast schoensel zal dus
zeker van pas komen.
Als gevolg van de huidige Corona cijfers zijn de organisatie en gemeente
overeengekomen dat het evenement enkel zal mogen doorgaan mits enkele
aangepaste maatregelen o.a.:
- Alles zal zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden.
- Vrije start voor alle afstanden binnen een tijdspanne van 20min.
- Douches, kleedkamers en bewaring sporttassen zullen niet voorzien
worden omwille van te hoog risico op onderling contact.
- Gelieve na het lopen deze plaats zo snel mogelijk te verlaten zodat er geen
samenscholingen gecreëerd worden.
Respecteer ten allen tijde de maatregelen opgelegd door de regering.
Heb je wat voor tijdens de NaturaRun? Contacteer de organisatie via het
noodnummer op uw borstnummer of bel rechtstreeks de 112.
De podia worden ongeveer 15min na aankomst van de 3de finisher
gehouden.
Er zijn geen aparte prijzen per leeftijdscategorie, enkel overall voor dames en
heren.
Voor de podiumplaatsen wordt enkel rekening gehouden met de brutto
tijd. Als u dus voor een podiumplaats wil gaan vragen wij u om te
starten bij het begin van uw tijdsslot.
De Cafetaria van de Sportschuur is geopend om na afloop iets te
eten/drinken.

Covid Safe Ticket Plus Zone/ Startnummer / Start / Finish
Het Covid Safe Ticket Plus is vereist om aan dit event deel te nemen en om uw
startnummer af te halen. Deze zal worden gevraagd en ingescand worden aan
het secretariaat alvorens u uw borstnummer ontvangt. Er geldt ook een
mondmaskerplicht behalve tijdens het lopen.
Je Covid Safe Ticket is hetzelfde als je Digital Covid Certificate. Het is een geldige
QR-code in de CovidSafeBE-app die aantoont dat je ofwel minstens twee weken
voor het evenement al volledig bent gevaccineerd, of in het bezit bent van een
herstelcertificaat, of een recente negatieve PCR-test hebt afgelegd, of een
recente negatieve antigeentest (geen zelftest!) hebt afgelegd.

Resultaten
Live tussentijden
KLIK HIER

Bevoorradingen
Bevoorradingen
6km: Geen bevoorrading onderweg. Wel een eindbevoorrading.
10km:1 bevoorrading na 5km + eindbevoorrading.
15km: 1bevoorrading na 9km + eindbevoorrading.
21km: 1 bevoorrading na 12km + eindbevoorrading.
Aan de verzorgingsposten zijn geen plastic bekers, je moet dus zelf een
drinkbeker of –fles meebrengen.

Gebruik de *.GPX
Het parcours is aangeduid met zwarte pijlen op GELE BORDEN. Let op de
splitsingsborden op het parcours.
De parcoursen worden steeds gecontroleerd, toch willen wij vragen de gpx
bestanden hieronder te downloaden en mee te nemen.
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Geniet van de trails, geniet van de natuur!
Sportieve groeten,
Het Sportevents Team

TRAILRUN KALENDER
Bekijk hieronder enkele van onze komende events

22-23.01.2022
Scott Xtrails
Houffalize
10 tot 53km

6.02.2022
Drielandenpunt Trail
Vaals
10/19/27km

20.02.2022
Kluisberg Trail
Kluisbergen
8/12/17km

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

INVITEER JOUW

VRIENDEN

DEEL DIT

