PRAKTISCHE INFORMATIE ROMAN DUO RACE 2020
Locatie
Voor mensen die met de auto komen, als adres op de GPS, geef je in: Domein de kluiten,
Oude Brugseweg 83, 8460 Oudenburg.
Parking
-

Parkeren kan op het grasterrein, bereikbaar via Domein De Kluiten. De organisator is niet
verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van materiaal en/of persoonlijke bezittingen op de parking.

-

Volg de instructies van de parkeerwachter voor het vlot verlopen van de parking.

Starttijden
Op de site en in bijlage vind je de starttijden. Wees zeker 10’ voor je starttijd aanwezig in de
startbox. De startbox, is ter hoogte van de startboog.
Aanmelden
-

Je dient minimum een half uur voorafgaand aan je starttijd, samen met je teamgenoot,
aan te melden aan de witte onthaaltent.

-

In ruil voor je identiteitskaart of rijbewijs krijg je per team één transponder. Dit gebruiken
we als waarborg.

-

Bij het verliezen van je transponder zijn we genoodzaakt om 100 euro cash te vragen.
De teamcaptain draagt de transponder.

-

Op de rechterbil en rechterschouder wordt van beide teamleden, met alcoholstift het
startnummer genoteerd.

Polsbandjes
De teamcaptain draagt de 3 bandjes. Bij het niet nemen van een hindernis, geef je een
bandje af aan de verantwoordelijke van het obstakel. Indien je geen bandjes meer hebt, kan
je de wedstrijd verderzetten.
Minimus (ongeveer 4 km)
-

De teamcaptain draagt 3 witte bandjes.
Het team legt de volledige ronde af.

Maximus (ongeveer 8 km)
-

De teamcaptain draagt 3 gekleurde bandjes.
Het team legt de volledige ronde 2x af.
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Privacywet
Tijdens het hele gebeuren wordt gefilmd en foto’s genomen. Indien we je foto of het filmmateriaal niet mogen gebruiken voor folders of sociale media, dien je dit te melden aan de onthaaltent. Je krijgt dan een rood bandje die je rond de pols draagt. Pas op: dit geldt enkel als
de persoon het hoofdonderwerp van een beeld. Voor een groepsfoto is dit niet van toepassing.
Omkleden en beveiligde bewaring
Omkleden is mogelijk in de witte omkleedtenten. Naast deze tent is er een beveiligde bewaring. In je zakje vind je stickers met je startnummer. Deze kan je gebruiken om op je rugzak
of tas te kleven.
Tijdens de wedstrijd
-

Duo’s lopen steeds samen tijdens de wedstrijd. Laat je ploegmaat niet achter bij een obstakel. Wij streven voor samenwerking tussen de beide teamleden.

-

Tijdens de obstakelloop zal je zeker nat zijn, indien je niet kan zwemmen gelieve dit
vooraf tegen de begeleiders te melden, wanneer je bij één van de waterproeven komt.

Finish
De tijd wordt afgeklokt op de persoon met transponder. De duo’s zijn verplicht om samen
over de finishlijn te komen.
Klassement
-

De rangschikking van het klassement wordt opgesteld volgens deze criteria, in volgorde:
1. Het aantal polsbanden na het bereiken van de finish. Duo’s die nog 3 bandjes hebben eindigen bovenaan, daarna volgen de duo’s met 2 bandjes en met 1 bandje;
2. De tijd.

Voorbeeld 1:
Team A finisht in 30’ en heeft 1 bandje, team B finisht in 40’ en heeft nog zijn 3 bandjes.
Team B wint.
Voorbeeld 2:
Team C finisht met 1 bandje 30’ , team D finisht met zonder bandje in 30’. Team C wint.
Voorbeeld 3:
Team A finisht in 30’ en heeft 2 bandjes, team B finisht in 29’ en heeft ook nog 2 bandjes,
team C finisht in 40’ en heeft nog 3 bandjes. Team C wint, gevolgd door team B en team A.
-

Bij de categorie ouder/kind-race is er geen prijsuitreiking, er wordt wel een klassement
opgemaakt. Hier primeert de beleving! Zij dragen dan ook geen polsbandjes.
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Na de wedstrijd
-

De transponder en resterende bandjes worden door de deelnemer onmiddellijk na de
wedstrijd op de daartoe aangegeven plaats aan de organisator terug gegeven. Je krijgt je
identiteitskaart terug in ruil voor de transponder.
Bij aankomst krijgen alle duo’s hun Roman Duo Race “finisher” T-shirt. Wie na 3 juni ingeschreven is kunnen we de juiste maat van T-shirt niet garanderen. We hebben wel enkele extra’s besteld.
Douchen is mogelijk in Sporthal Ter Beke, Bekestraat 16, Oudenburg. Er zijn afzonderlijke kleedkamers voorzien voor dames en heren.
Tijdens het evenement verkopen we drank en braadworsten.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden omstreeks 12 uur.
Indien je vragen hebt over een van deze voorgaande opmerking, laat het ons gerust weten.

Veel plezier en succes.
Burensportdienst Mivos
info@romanduorace
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