
 

 

BRIEFING “DWARS DOOR OETINGEN” 23/08/2020 
 

“18e Editie: Tijdloop over 6km” 
 
 
1. Alle wedstrijdactiviteiten gebeuren in openlucht. 

 
2. Het afhalen van je borstnummer kan vanaf 13.15u voor de parochiezaal  
“Elckerlyc”. Er is een aparte ingang en uitgang voorzien. 
  
3. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen tijdens de afhaling 

van uw borstnummer. Er is een dispenser met ontsmettingsgel voorzien. 
 
4. Elke loper meldt zich 4 minuten voor zijn/haar starttijdstip aan de ingang van de 
start-box op het Statie(atleten)plein. Je draagt tijdens de check-in en t.e.m. het 
startmoment je mondmasker!  
 
5. Op het Statieplein gebeurt de start, de finish, het indienen van het borstnummer, 
de ontvangst van de goodiebag en de podiumceremonie. 
  
6. Op het Statieplein zijn alleen atleten en medewerkers van de organisatie 

toegelaten. Aan de ingang en de uitgang staat een dispenser met ontsmettingsgel. 
 
7. Het dragen van een mondmasker is verplicht op het Statieplein, behalve tijdens 
het lopen. 
 
8. Op het Statieplein is een start-box, een finish-box en een exit-box voorzien. 
    Deze 3 zones zijn strikt gescheiden van elkaar. 
 
9. Na de start kan je je mondmasker weggooien in een bak of rond je hals dragen. 
 
10. Tijdens de wedstrijd over 6km is er geen bevoorradingspost. 
 
11. Achter de finishlijn deponeert elke atleet zelf het borstnummer in een doos. 
 
12. Op het einde van de finish-box ontvangt elke atleet een goodiebag met: 
 
 + 1 mondmasker 
 
 + 2 flesjes water + 1 drankbon openluchtterras Café ’t Vijfde Wiel 
 
 + 1 (voorverpakte) mattentaart 
 
 + 1 waardebon iMove Performance-center t.w.v. 10 euro 
 
 + 1 rijstpap    + 1 Schweppes-tonic 
 
 + 1 frisdrank    + 1 pak pasta 
 
  



 

 

13. Elke atleet verlaat het atletenplein via een aparte exit zone, gelieve je 
mondmasker te dragen op het Statieplein. 
 
14. Er is een podiumceremonie op het Statieplein, enkel de winnaars worden 
toegelaten, foto’s worden gemaakt door de fotograaf van de organisatie: 
 
 + 15.45u: podium eerste 3 mannen algemeen 
 
 + 15.50u: podium eerste 3 vrouwen algemeen 
 
 + 16.00u: uitreiking cheque goede doel t.v.v. het Malawi-project 
 
 + 16.30u: 6 winnaars mannen per categorie (Ju/Se/VA/VB/VC/VD) 
 
 + 16.45u: 6 winnaars vrouwen per categorie (Ju/Se/VA/VB/VC/VD) 
 
15. De volledige uitslag wordt om 18u geplaatst op onze site: www.jcoetingen.be  

 
16. Bijkomende info via 0474/38 19 47  
 
 
Veel loopgenot 
 
Take care            
 
 
Tom 

http://www.jcoetingen.be/

