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BRIEFING

T HAN KS TO O U R PA RTN ER S

FORESTRUN

WELKOM OP DE ALLEREERSTE
EDITIE VAN DE FORESTRUN!

1. COVID-19

Een Forestrun is zoals een trailwedstrijd, maar dan net iets brutaler.
De omloop gaat regelmatig, zoals de naam al doet vermoeden, van de trails af recht door het bos.
Op een bepaald moment krijg je ook de keuze: blijf je de pijlen volgen of snij je 500m af door checkpoints te
vinden aan de hand van een orienteering kaart die je aan de start mee krijgt?
Kortom, je hebt je ingeschreven voor een Forestrun.
Deze forest experience zullen we je ongetwijfeld geven!
In deze briefing bespreken we de praktische informatie rond de Forestrun.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
1. COVID-19
2. Tijdsschema
3. Onthaal
4. SPORTident
5. Locatie
6. Bereikbaarheid
7. Deelnamepakket
8. Resultaten
9. Tijdslimieten
10. Algemene voorwaarden & reglement
11. Start
12. Wedstrijdconcept

Met een jaar uitstel kan de eerste Forestrun toch van start gaan. Yes! Er gelden echter nog steeds COVIDmaatregelen, maar we proberen het evenement zo normaal mogelijk te laten doorgaan.
Deze regels kunnen nog wijzigen. Volg tijdens de Forestrun steeds de instructies van onze medewerkers zodat we
de Forestrun op een veilige manier kunnen laten doorgaan. Merci!
Wij nemen volgende maatregelen om een corona-proof Forestrun te organiseren:
• Het wedstrijdcentrum is zeer ruim gedimensioneerd. Er zal ruim voldoende plaats zijn om voor en na je
Forestrun afstand te bewaren tot anderen.
• Er zal antibacteriële spray en handgel aanwezig zijn bij het onthaal / infopunt.
• Onze medewerkers dragen zo veel mogelijk een mondmasker
• De startzone opgedeeld in 3 grote vakken: Kopgroep / Peloton / Toeristen, afhankelijk van je ambitie op de
Forestrun kan je een vak kiezen. We doen dit om inhalen tijdens een wedstrijd zo veel mogelijk te voorkomen!
• Er is geen bevoorrading onderweg, neem zelf je drank mee.
• Ben je ziek? Blijf dan thuis!
We rekenen hierbij op jullie medewerking!
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2. TIJDSSCHEMA

5. LOCATIE

08u30 Opening evenement / Parking
08u30 Opening bewaarplaats sporttassen
08u30 Afhalen borstnummer
9u55 Laatste briefing
10u00 Start van 21 km en 14 km
10u10 Start 7 km
14u00 Sluiting finish

Adres:
Winnerstraat
3941 Hechtel-Eksel
GPS: 51.175345, 5.378170
Het onthaal, de start en de aankomst zijn gelegen op een wei langs de Winnerstraat.
De parking is voorzien langs de Winnerstraat. Volg de instructies van de stewards op!

3. ONTHAAL
De borstnummers en tijdsregistratiechip kunnen afgehaald worden aan het onthaal.
Je kan je gewoon aanmelden met je naam en wij bezorgen je al het nodige voor de Forestrun.
Je hoeft geen geprinte bevestiging van je inschrijving mee te nemen, als je naam op de online
deelnemerslijst staat sta je automatisch in ons systeem.
De deelnemerslijst kan geraadpleegd worden op de website van Betrail:
https://www.betrail.run/race/bosland.forestrun/2020/overview
Wat zit er in de omslag die je krijgt aan het onthaal?
• Borstnummer
• Veiligheidsspelden
• Een SPORTident tijdsregistratiechip
• Een oriëntatiekaart met de zone op aangeduid waar je kan kiezen om een stukje van het
parcours af te snijden.

4. SPORTIDENT
De SPORTident chip zal gebruikt worden voor de
tijdsregistratie tijdens de wedstrijd. De loper moet
deze chip tijdens zijn race steeds bij zich hebben.
Er staan onderweg verschillende checkpoints die
geregistreerd moeten worden en die de tussentijden
opmeten.
De SPORTident wordt aan de wijsvinger gedragen.

6. BEREIKBAARHEID
Met de wagen:
Er zullen rood-witte pijlen hangen op de N715. Parkeren kan langs de Winnerstraat. Volg de
instructies van de parking crew.
Met de bus:
De dichts bijzinde halte is de halte Eksel-Winnerstraat.
Bus 18a Achel - Hasselt stopt hier elk half uur.
Met de trein:
De dichtst bijzijnde stations zijn die van Lommel (9 km) en Overpelt (8 km).
Met de fiets:
De fiets is een ideale opwarming en cooling-down voor de Forestrun.
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7. DEELNAMEPAKKET

FORESTRUN

11. START

Naast een uitgestippeld parcours in het indrukwekkende bossen van Winner bieden we jou
ook de volgende zaken aan.

Om het inhalen tijdens de eerste fase van wedstrijd zo veel mogelijk te beperken zal er gestart worden in 3 grote
startvakken : Kopgroep, Peloton en Toeristen.

•
•
•
•
•
•
•
•

In de kopgroep zitten de snelle lopers. Je loopt gemakkelijk sneller dan 12 a 13 km per uur.

Gratis bewaarplaats sporttassen deelnemers, er worden geen individuele items bewaard.
Gebruik van tijdregistratiechip voor nauwkeurige en individuele timing.
Gedetailleerde kaart met de route om 500m af te snijden.
Verzekering tijdens je deelname.
Elke deelnemer maakt kans op een paar SCOTT loopschoenen bij loting onder de deelnemers.
Uniek aandenken voor je deelname aan de Forest Run.
Na aankomst ontvang je een Doubdle sportdrank.
Elke deelnemer krijgt een kortingsbon bij loopspeciaalzaak Runners’ lab.

8. RESULTATEN
De resultaten van de Forestrun zullen live gevolgd kunnen worden via de website van Forestrun.
www.forestrun.be

9. TIJDSLIMIETEN
Voor elke wedstrijd geldt een tijdslimiet van 4u00. De aankomstzone zal sluiten om 14u00.
Deze tijdslimieten zijn ruim gerekend zodat elke deelnemer kan genieten van de volledige
omloop.

10. ALGEMENE VOORWAARDEN
& REGLEMENT
Deze organisatie is omkadert door Orienteering Vlaanderen en heeft als doel (trail-)lopers
kennis te laten maken met orienteering.
De reglementen van orienteering vlaanderen zijn dan ook van toepassing op dit event.
Op de website www.orienteering.vlaanderen kan je deze terug vinden.

In het peloton kan je starten als je al wat ervaring hebt en tussen den 10 a 12 km per uur loopt
Het startvak van de toeristen is voorbehouden voor de genieters die minder op het resultaat gefocust zijn maar
des te meer op het genieten van de natuur.
Wees eerlijk over je eigen kunnen en gebruik je gezond verstand in het startvak. We proberen met deze maatregel
het inhalen op kleine paadjes tijdens de Forestrun zo veel mogelijk te beperken.
Volg de instructies van onze stewards aan de start goed op.
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12. WEDSTRIJDCONCEPT
Er zijn 3 verschillende wedstrijdafstanden: 7km, 14km en 21km.
Het parcours bestaat uit een lus van 7km en een lus van 14km.
De lopers die de 21km lopen doen eerst de lus van 14km en daarna de lus van 7km.
De volledige route is bewegwijzerd met rode pijlen.

Het concept van de shortcuts eenvoudig voorgesteld:

De 21km heeft 2 keer de keuze om de orienteering shortcut te nemen: Eenmaal op de lus van
14km en eenmaal op de lus van 7km.
Voor de wedstrijd krijgt elke deelnemer een oriëntatiekaart waar een ‘Orienteering shortcut’
op staat aangeduid. Als je deze shortcut neemt snij je 500m af van het parcours.
De shortcut is 1km orienteering, de bepijlde route is 1,5km.
Je kan op voorhand de kaart bestuderen en bekijken of het jou interessant lijkt de shortcut
te nemen. Deze splitsing op het parcours wordt heel duidelijk aangekondigd en zal in het
terrein goed zichtbaar zijn.
De SPORTident waar je mee loopt moet je hier gebruiken om de checkpoints te registreren.
Er staan 3 checkpoints op de orienteering shortcut en er staat 1 checkpoint op de bepijlde route.
Je moet:
OFWEL de 3 checkpoints van de orienteering shortcut registreren,
OFWEL het 1 extra checkpoint van de bepijlde route registreren.
Je kan dus niet halfweg de bepijlde route kiezen om toch nog de shortcut te nemen.

De checkpoints zien er zo uit:

SPONSORS
Speciale dank aan onze sponsors

ORGANISATIE
De Forestrun wordt georganiseerd door:
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