
« Belgisch kampioenschap sprint » 

18 Mei 14 



1.Wegwijzing 
- Volg de pijl vanaf het kruispunt N983 et N833 het is verplicht 

om deze wegaanduiding te volgen. 
- Het is noodzakelijk om langs het zuid=westen van Durbuy te 

komen 
- Het is verboden voor de oriënteurs om door Durbuy te rijden. 

2.Verboden toegang 
- De stad Durbuy is ontoegankelijk voor de oriënteurs  vanaf 17 

mei 2014  08H00 
- Vanaf 18 mei 2014 moet men uitsluitend de pijlen volgen en zijn 

ook enkel  de voortgang op de opwarmingskaart toegelaten . 

3.Parking. 
-     Onthaal aan de parking vanaf 08H15 
- Afstand tussen de parking en het onthaal, tussen de 500 en de 

600m, enkel voor de ingeschreven deelnemers. 
- Voor de wedstrijd van de dag, deze wordt met pijlen aangegeven:  
      Parking – start  dagwedstrijd = 1200m  

4.Programma 
- Openingsuren van de Srt vanaf  08H30 
- 1ste start, voor alle categoriën: 10H00 
- Start Belgisch Kampioenschap tussen 10H00 en 11H55. 
- Start dagwedstrijd tussen 10H00 en 11H00. 
- Mogelijkheid om aande sprint deel te nemen , tussen 12u00 en 

12u45 (PAF 2 Euros). 
- Prijsuitreiking 13u15. 



5. Onthaal Belgisch Kampioenschap 
-     Aan het onthaal krijg je een backup. 
- Men krijgt ook een opwarmingskaart, zodat men zich tot aan 

de start van het Belgisch Kampioenschap kan begeven. 
- Indien men uitwijkt van deze kaart, wordt men 

gediskwalificeerd. 
- Afstand tussen het onthaal en de start = 1600m en 50m 

hoogteverschil. 
- Het vervoer van uw persoonlijke bagage wordt door het 

organiserend personeel verzekerd. 
- U bent verantwoordelijk om op tijd te komen aan de start. 
- Geschatte  tijd: Parking – onthaal= 10 Min 
-                             Onthaal– start = 20 Min  

6.Terrein 
- Stadsparcours, doorgang door bossen en grasvelden. 

 
 
Beboste zone 15% 

Grasvelden 15% 

Stadszone 70% 



7.Kaart 
- Kaart IOF normes ISSOM 2006. 
- Schaal 1/4000 
- Formaat A4 

 
- De gerespecteerde ISSOM normen, alle symbolen waar men 

niet overheen kan komen zijn verboden, ookal zijn ze fysisch 
oversteekbaar. Iedere deelnemer die deze regels overschrijdt, 
wordt gediskwalificeerd. 

- Symbolen : 521.1 Impassable wall  /   421.1 Impassable 
vegetation /  524 Impassable fence 

 
- De  zones in het  groen 4 en  en alle privé zones zijn verboden  
- Symbool : 421 Impassable vegetation et 528.1 Area with 

forbidden access 



- Voor jullie veiligheid sommige wegen zijn doorstreept en zijn 
dus verboden (Symbool  709.0). De voetpaden niet 
doorstreept zijn wel toegelaten. 

 

- Sommige zones « Natura 2000 » zijn doorstreept, dus 
verboden. 

 

- Het gebruik van het symbool 714 : 
 

 



9.Veiligheid 
- De wegen worden beveiligd door bewakers,  om er voor te 

zorgen dat er zo min mogelijk verkeer doorkomt. 

8.Symbolen niet IOF 
 
 
- Banken  =  

10.Start procedure 
- Iedere deelnemer moet minstens 4 minuten voor zijn starttijd 

aan de startzone zijn. 
- -4’ voor de naam en de emit te controleren 
- -3’ in de tussen box. 
- -2’ uitdeling van de contrôle beschrijving. 
- -1’ Start box. 
- De deelnemer moet er voor zorgen dat hij de juiste kaart 

neemt. 
 



11.Wedstrijd 
- Voor iedere catégorie, is er een kaartwisseling, behalve voor de 

H10/D10 
- U start met de twee kaarten, bij de wisseling van de kaart 

bevindt zich een  bak u moogt uw eertse kaart er insmijten, zo 
kunt u verder lopen met de 2de kaart. 

- De kaartwisseling gebeurd ongeveer in de helft van het 
parcours, en dit voor alle catégoriën. 

11.Sprint Buiten Belgisch Kampioenschap 
- Het is mogelijk om de sprint in alle rust en kalmte te doen 

tussen12u00 en 12u45. 
- Deze sprint wordt georganiseerd om van uw verblijf in Durbuy 

te genieten. 
- Er wordt hiervoor geen chrono meer gebruikt en uw veiligheid 

wordt niet meer verzekerd, men moet enkel de wegcode 
respecteren.  

Box  Catégories Distance 

Box 1 H21/H35/HE 3270m 

Box 2 DE /H-18/H-20/H40/H45  2810m 

Box 3 D-20/D21/D35/H50/H55 2630m 

Box 4 D-18/D40/D45/H-14/H-16/H60 2270m 

Box 5 D-14/D-16/D50/D55/H65 2110m 

Box 6 D60/D65/D70&+/H70&+ 2070m 

Box 7 D-10/D-12/H-10/H-12 1290m 

« Veel succes aan iedereen » 


