
06.02.2022
Drielanpunt Trail

Vaals (NED)
10 19 / 27km

20.02.2022
Kluisberg Trail

Kluisbergen (BEL)
8 / 12 / 17km

06.03.2022
NaturaRun Westmalle

Zoersel (BEL)
6/10/15/21km

INVITEER JOUW

VRIENDEN
DEEL DIT

Beste,

U bent ingeschreven voor de Scott Xtrails Houffalize of de Houffa Trail die
doorgaat op 22 en/of 23 januari 2022:

Houffa Trail op 23/01/2022,

Scott Xtrails Houffalize Multistage op 22 en 23/01/2022.

OPGELET ! KOM TIJDIG NAAR HOUFFALIZE. DE VERPLICHTE PARKINGS
BEVINDEN ZICH OP 2KM VAN DE START/FINISH. (TE VOET OF MET DE
SHUTTLE) 

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 IN DE COVID SAFE TICKET PLUS ZONE.

Een covid safe ticket is vereist voor dit evenement. U kunt alle nodige
informatie raadplegen via deze link. Indien u nog geen booster heeft
gekregen, zou de app bij controle alsnog groen moeten kleuren. Geen
paniek indien u nog geen booster ontvangen heeft.

Een mondmaskerplicht geldt in de CSTP zone.

Bij het binnenkomen van de Covid Safe Ticket Plus zone, waar u uw
startnummer kan afhalen, zal uw pass gescand worden en ontvangt u
al dan niet een Covid Safe Ticket-armband. Deze armband is
VERPLICHT/VEREIST om aan te tonen dat uw ticket gescand werd en
dat uw CST in orde is.

Heb je een VIP nummer? Meld je aan aan het secretariaat om je
polsbandje te krijgen.

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 tijdslimieten bij de finish en bij de bevoorradingsposten zullen door de
organisatie worden gerespecteerd. (deze vindt u lager in de briefing)

De start en finish bevinden zich op de Esplanade beneden aan het hotel
Vayamundo Ol Fosse d'Outh in Houffalize.
Adres: Ol Fosse d'Outh, 6660 Houffalize.

U heeft een t-shirt of ECO-Cup besteld ?
U kan dit afhalen aan het secretariaat in de Covid Safe Ticket Plus zone.

U heeft Houffa Trail medaille besteld ?
U kan dit afhalen aan de eindbevoorrading op vertoon van uw startnummer
met "medaille logo" op.

Draag uw borstnummer steeds op de borst en boven uw kledij.
Enkel op die manier is een correcte registratie mogelijk.

Het parcours is aangeduid met

Houffa Trail - Zwarte pijlen op gele borden (waarvan de eerste
km's reflecterend zijn)

Trail des Coccinelles - Reflecterende pijlen op oranje borden 

Kamikaze Trail - Zwarte pijlen op gele borden

Let op de splitsingsborden op het parcours.

Douches zijn niet beschikbaar omwille van de huidige geldende maatregelen.

Kleedruimtes zijn niet beschikbaar omwille van de huidige geldende
maatregelen. We raden dus aan om reeds volledig "wedstrijdklaar" gekleed
toe te komen.

Er is een poetsstand voorzien voor uw schoenen af te spoelen na het event.
Deze wordt aangeduid door middel van de aanwijzing "shoe wash".

Alle gebouwen dienen betreed te worden met PROPERE SCHOENEN. Zowel
het hotelgebouw, de inschrijvingsstand, de bewaring sporttassen als de
toiletten.
Er wordt een bewaringsstand voor sporttassen voorzien in de CSTP zone.
Enkel gesloten zakken worden aanvaard, geen losse kledingsstukken.

Dropbag service is enkel voorzien voor de Houffa Trail 53km.
Vraag een witte dropbag aan de inschrijvingen met uw startnummer op. Deze
zak kan u op zondagochtend voor de start, zelf naar de bevoorradingspost 3
(Basketbal- en voetbal terrein) brengen op 200m van de start en finish.

Respecteer te allen tijde de maatregelen opgelegd door de regering.

Heb je wat voor tijdens de het event?
Contacteer de organisatie via het noodnummer 0497 265 081 of bel
rechtstreeks de 112.

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 de
ingang van de Covid Safe Ticket Plus Zone, waarna u een CST armband krijgt.
Dit betekent dat er naast het Covid Safe ticket ook een mondmaskerplicht geldt bij
het betreden van de zone waar je ticket gecontroleerd wordt, waar je je
startnummer afhaal en waar de start en finish plaatsvindt.
Geen geldig CST = geen startbewijs.

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 + het dragen van
een mondmasker.

Resultaten
Live tussentijden

KLIK HIER

Planning Scott Xtrails Houffalize Multistage - Houffa Trail

Zaterdag 22/01/2022

09.30 – 11.00: Opening wedstrijdsecretariaat, afhalen startnummers (CSTP zone)
11.00: Start Kamikazetrail
15.30 – 18.00: Opening wedstrijdsecretariaat, afhalen startnummers (ook
startnummers voor de Houffatrail) (CSTP zone)
16.30: Start Semi Night Trail des Coccinelles 20km (hoofdlamp verplicht)
17.15: Start Night Trail des Coccinelles 11km (hoofdlamp verplicht) 
20:30: Einde event

Zondag 23/01/2022

06.00 - 07.00: Opening wedstrijdsecretariaat, afhalen startnummers (CSTP zone)
07.00: Start Houffa Trail 53km (Hoofdlamp verplicht)
08.30 - 13.30: Opening wedstrijdsecretariaat, afhalen startnummers (CSTP zone)
10.00: Start Houffa Trail 23km
12.00: Start Houffa Trail 16km
13.30: Start Houffa Trail 10km
17.00: Einde event
De verschillende podia worden binnen de 15 minuten na de finish van de 3de finisher op de die afstand
gehouden.

Tijdslimieten en bevoorradingen

Zaterdag

Kamikaze Trail: Eindbevoorrading.
Trail des Coccinelles 11km: 1 bevoorrading + eindbevoorrading.
Trail des Coccinelles 20km: 1 bevoorrading + eindbevoorrading.

Zondag

Houffa Trail 10km: Eindbevoorrading
Houffa Trail 16km: 1 bevoorrading + eindbevoorrading.
Houffa Trail 23km: 2 bevoorradingen + eindbevoorrading.
Houffa Trail 53km: 4 bevoorradingen + eindbevoorrading.

De tijdslimieten aan de bevoorradingsposten zijn als volgt:

Kamikaze Trail: 
Eindbevoorrading sluit om 12u00.

Trail des Coccinelles 11km
Bevoorrading 1 na 5km sluit na 1u10 (4,29km/h)
Eindbevoorrading sluit om 20u30 (3,3km/h)

Trail des Coccinelles 20km
Bevoorrading 1 na 14km sluit na 2u50 (4,80km/h)
Eindbevoorrading sluit om 20u30. (4,00km/h)

Houffa Trail 53km
Bevoorrading 1 na 11km sluit na 1u50 (6,00km/h)
Bevoorrading 2 na 27km sluit na 4u30 (6,00 km/h)
Bevoorrading 3 na 40km sluit na 7u15 (5,51 km/h)
Bevoorrading 4 na 47km sluit na 8u45 (5,47 km/h)
Eindbevoorrading sluit om 17u00 (5,30 km/h)

Houffa Trail 23km
Bevoorrading 1 na 10km sluit na 2u00 (5,00km/h)
Bevoorrading 2 na 17km sluit na 3u45 (4,53km/h)
Eindbevoorrading sluit om 17u00.

Houffa Trail 16km
Bevoorrading 1 na 10km sluit na 2u00 (5,00km/h)
Eindbevoorrading sluit om 17u00.

Houffa Trail 10km
Eindbevoorrading sluit om 17u00.

Parkeren

Om overlast in het centrum te voorkomen, werd samen met de gemeente
Houffalize een parkeerplan uitgewerkt. Kom tijdig zodat u de start zeker niet mist!

Deelnemers van de 53km en de Scott Xtrails zullen de plaatsen aan het
hotel reeds ingenomen hebben.

Een bewoner stelt een weide ter beschikking, net naast de parking van het
hotel. Dit is volledig privé, zonder samenwerkingsverband. Deze
parkeerplaatsen zijn betalend. U bent vrij om hier al dan niet te parkeren.

Parkeren kan ook aan het Koninklijk Atheneum van Houffalize, zoals
aangegeven op de kaart hieronder. De P-route (te voet) van deze locatie
naar de start wordt aangegeven met bepijling door de organisatie. Deze
parking is gratis.

Parkeren kan tot slot ook op de parking van de voetbalclub van Houffalize,
zoals aangegeven op de kaart hieronder. Een shuttlebus vertrekt van
hieruit naar de startlocatie en rijdt een ganse dag over en weer. Opgelet, de
parking wordt op bepaalde plaatsen afgesloten met nadarhekkens,
daar MAG NIET geparkeerd worden.

De bus rijdt tot aan het busstation van de TEC, op 200M van de start en
finish.

OPGELET ! KOM TIJDIG NAAR HOUFFALIZE. DE VERPLICHTE PARKINGS
BEVINDEN ZICH OP 2KM VAN DE START/FINISH. (TE VOET OF MET DE
SHUTTLE) 

Maatregelen Scott Xtrails Houffalize - Houffa Trail

Het event valt of staat met het respecteren van de huidige maatregelen. Bij
overtreding van deze regel kan de overheid en de gemeente het evenement
stopzetten.

Het Covid Safe Ticket is vereist om te kunnen starten.

Het dragen van het mondmasker is verplicht in de Covid Safe Ticket Plus
zone.

Het dragen van een masker is verplicht voor en na de race. Na de finish,
wannneer u de finishboog overschreden heeft en de Covid Safe Ticket Plus
zone binnenloopt, is het mondmasker verplicht.

Gebruik de *.GPX

De parcoursen worden duidelijk aangegeven. De parcoursen worden steeds
gecontroleerd, toch willen wij vragen de gpx bestanden hieronder te downloaden
en mee te nemen:
Het parcours is aangeduid met 

Houffa Trail - Zwarte pijlen op gele borden (waarvan de eerste km's
reflecterend zijn)

Trail des Coccinelles - Reflecterende pijlen op oranje borden

Kamikaze Trail - Zwarte pijlen op gele borden

 Let op de splitsingsborden op het parcours.

ZIP File GPX zaterdag en zondag
(Geen GPX van de Kamikaze Trail)

ZIP File Download

TRAILRUN KALENDER
Bekijk hieronder enkele van onze komende events

Geniet van de trails, geniet van de natuur!

Sportieve groeten,
Het Sportevents Team

Onze Partners

https://www.passionforsports.eu/nl-drielandenpunttrailwinter?count=1
https://www.passionforsports.eu/nl-kluisbergtrail?count=1
https://www.passionforsports.eu/nl-naturarunwestmalle?count=1
https://www.scott-sports.com/be
https://www.etixxsports.com/
https://viewstripo.email/
https://www.facebook.com/Sportevents.be/
https://twitter.com/sporteventsbe
https://www.instagram.com/sporteventsbe/
https://sportevents.be/index.php?route=common/homese&manufacturer_id=12
https://www.passionforsports.eu/index.php?route=common/homesz
https://covidsafe.be/nl/
https://my.raceresult.com/189851/info
https://www.sqmtime.com/image/catalog/sportevents/images/Houffa%20Trail/Parking_Xtrails%20(2).jpg
https://www.sqmtime.com/image/catalog/sportevents/gpx/Scott_Xtrails_Houffa_2022/Scott%20Xtrails%20Houffalize%20GPX.zip

