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Wanneer:
-

De Aquatlon Experience gaat door op zaterdag 22 mei 2021.

Locatie:
-

regio Provinciaal Centrum Boerekreek, Sint-Jansstraat, 9982 Sint-Laureins.
Startlocatie: Palingbelevingsplek ter hoogte van Bentillebrug.
AANRIJDEN via Bentille.
Parkeren in de nabije omgeving, langs de vaart. Volg de instructies ter plaatse.

Realiseerbaar door SMO-SCOTT Triatlonteam, www.smo-scott.be, in dankbare samenwerking
met:
-

Triatlon Vlaanderen,
Gemeente Sint-Laureins,
Sport Vlaanderen,
Hoeve Engelendael,
Provinciaal Centrum Boerekreek,
SMO Machinebouw,
SCOTT bikes,
HUBO,
Bioracer,
Restaurant Roste Muis,
Traxxion Peugeot,
Lotus Bakkeries,
NV Christiaans,
Fietsen Cycloon,
NV Van de Moere,
En al onze vele vrijwillige medewerkers!

Opzet:
-

-

Onze bedoeling is duidelijk: in deze bijzondere tijden willen we u alsnog een COVID-proof
sportieve ervaring bezorgen. We benadrukken bijgevolg alsnog volgende algemene
richtlijnen dewelke we nauwlettend zullen opvolgen, samen met jou;
o Hou maximaal rekening met anderhalve meter afstand, en respecteer de
hygiënemaatregelen.
o Sport alleen als je fit bent. Vertoont je ziektesymptomen, blijf dan thuis en
consulteer je huisarts.
o Kom alleen naar de Aquatlon, tenzij u niet anders kan, bijvoorbeeld
minderjarigen/hulpbehoevenden.
o Hou u aan de richtlijnen van onze medewerkers.
o Volg de flow, kom niet te vroeg, en vertrek na deelname onmiddellijk naar huis.
o Breng je eigen bevoorrading mee indien wenselijk, neem afval terug mee naar
huis.
o Deel geen materiaal met anderen.
o Denk steeds aan je eigen veiligheid en die van anderen.
o Het correct dragen van het mondmasker is verplicht voor iedereen ouder
dan 12 jaar.
We wensen jullie een fijne sportieve activiteit op deze fantastische locatie: natuur, natuur
en natuur!
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Hoe:
-

-

-

-

-

U bent ingeschreven voor één van deze startblokken:
o de eerste drie startblokken betreffen de afstand 500m zwemmen en 6km lopen:
10u-11u, 11u-12u, 12u-13u,
o het vierde startblok: 14u-14u30 betreft de afstand 200m zwemmen en 2km lopen.
Per startblok starten maximaal 50 atleten. U mag kiezen op welk uur u start, in het door
jou aangeduide voorziene startblok.
U komt maximaal 30min voor uw start toe op de parking. Daar zullen medewerkers u
welkom heten, uw deelnemerspakket bestaande uit tyvekbandje, chip en badmuts,
overhandigen.
U mag zich maximum 20min voor zijn gewenste startuur naar de wisselzone begeven
teneinde uw loopspullen klaar te zetten op de plaats overeenkomstig met uw
startnummer. Er staat een box per atleet klaar. Het mondmasker wordt daar afgedaan en
in de box achtergelaten. Aanéénsluitend stapt u naar de zwemstart en vangt aldaar uw
aquatlon aan.
U komt toe aan de finish na het afleggen van uw aquatlon, en ontvangt daar uw
finishpakket en -foto, alsook een nieuw mondmasker. U begeeft zich naar de
wisselzone alwaar u uw spullen gaat ophalen, stapt achtereenvolgens naar uw voertuig
en verlaat vervolgens de site.
U mag zich laten bijstaan door maximum één begeleider. Volwassen atleten adviseren
we alleen te komen.
Er is geen douchemogelijkheid. Er zijn 2 mobiele toiletten die vrij te gebruiken zijn.
Er is een mobiele EHBO-equipe van twee mensen aanwezig op de site.
Er is geen podium noch prijsuitreiking.
U krijgt een chip zodoende diens persoonlijke totale aquatlontijd gekend is, er wordt geen
eindranking opgemaakt. De chip geeft u nadien af in de wisselzone.
Er wordt geen publiek noch toeschouwers toegestaan op de site, behalve de eventuele
begeleider van u als atleet.

Parcours:
-

-

-

De te zwemmen afstand, 200 of 500m, wordt gezwommen in de Oostpolderkreek. Dit
betreft een beschermde natuurkreek. Boeien zullen duidelijk aantonen wat de te
zwemmen afstand betreft. Op de dag zelf zal de watertemperatuur aangeduid staan
teneinde aan te geven indien een wetsuit, toegelaten, geadviseerd of verboden is.
Er kan en mag niet gedoken worden in het water, de eerste strook is te laag!
De Oostpolderkreek is te betreden langs een natuurlijke in- en uitweg.
Het loopparcours, 2 of 6 km is hoofdzakelijk offroad, in een erkend stuk natuurgebied.
Er is één looppassage langsheen de Vlamingstraat, welke op heden in aanbouw is en
waar puinslag voorzien is. Tevens is er een looppassage langsheen de Sint-Jansstraat,
die zal afgescheiden zijn door middel van nadars zodoende het reguliere verkeer niet te
storen. Alle andere loopstroken zijn offroad en grotendeels langs privéterrein.
Het loopparcours zal geheel uitgepijld zijn met herkenbare SMO-SCOTT bepijling.
U komt aan de finish, gelegen aan het Provinciaal Centrum de Boerekreek. Dit is op
400m wandelafstand van de startlocatie.
U dient uw spullen op te halen in de wisselzone, om vervolgens terug te stappen naar uw
voertuig en vervolgens de gehele site te verlaten.
Er worden medewerkers en seingevers voorzien op het water en te velde teneinde alles
in goede banen te leiden.
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Plattegronden:

Small-editie: 200m zwemmen Oostpolderkreek

Medium-editie: 500m zwemmen Oostpolderkreek
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Small editie: 2km lopen

Medium editie: 6km lopen

Veel sportief plezier, en tot zaterdag 22 mei te Sint-Laureins!
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