
 
 

COVID informatie 

 

Algemene informatie: 

Geen arena: Alleen een minimaal secretariaat zal georganiseerd zijn 

voor de verhuur van SportIdent en de betaling van registratierechten 

voor buitenlanders. 

Les départs ont été organisés de manière à grouper les participants 

selon les désidératas renseignés, et ainsi éviter les attroupements à 

proximité du départ ou au parking. 

Om te veel mensen bij de start of op de parkeerplaats te vermijden, 

de starten waren georganiseerd volgens de wensen van de deelnemers. 

Plan uw vertrek vanaf de parkeerplaats op basis van uw vertrektijd 

(wees voorzichtig op zaterdag 1600m met 100d +) om niet eerder dan 

15 minuten voor uw vertrektijd aan te komen bij het start. 

De computertent wordt direct na aankomst opgezet. Ga na het uitladen 

van uw SportIdent bij deze tent direct naar de parkeerplaats. 

De resultaten zullen live beschikbaar zijn op helga (https://helga-

o.com/webres/). 

In de huidige context zullen we u niet zoals gewoonlijk kunnen 

verwelkomen (geen arena, bar, catering). De stad Spa zit vol met bars, 

restaurants ... aarzel niet om daarheen te gaan om je race te debriefen 

;-) Zorg ervoor dat je geen menigte op de parkeerplaats creëert. 
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Mondneusmasker: 

 Verplicht vanaf 12 jaar vanaf parkeerplaats tot het start 

 Kan worden opgehaald vanaf H-4 (4 minuten voor vertrektijd) 

en tot aankomst 

 Verplicht vanaf 12 jaar vanaf aankomst tot de parkeerplaats 

Starttijd: 

https://helga-o.com/start/. Als uw SportIdent-nummer niet correct 

is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op! 

Postenbeschrijving: gedistribueerd aan de start ( H-2) 

Water: er is geen watertank voorzien zowel tijdens de wedstrijd als 

aan de finish. 

Toiletten: toiletten zullen bij de start beschikbaar zijn. 

SportIdent verhuur: een SportIdent zal toegekend zijn aan lopers die 

geen informatie hebben verstrekt over O Punch. Kom het een paar 

minuten voor H-4 ophalen op het start (geen garantie / borg, vergeet 

niet om het bij aankomst in te leveren). 

Betaling van inschrijvingen: via club voor Belgische clubs. Voor 

individuen of buitenlanders: ga een paar minuten voor vertrek naar de 

start met het exacte bedrag. 


