Beste renners,
Bedankt voor jullie inschrijving voor de 2E ICARUS BEACHRACE in Zeebrugge.
Het is fantastisch om jullie allemaal terug te mogen verwelkomen op een vernieuwd
parcours. Wij gaan alvast alles geven om er voor jullie een leuke dag van te maken.
Sfeer, ambiance en een uitdagend parcours; alles is aanwezig!
Met deze korte briefing lichten wij graag nog eens enkele zaken toe.
DATUM: Zondag 12 januari 2020
START: om 10:00 uur, massastart aan de surfclub, t.h.v. van het monument op het strand.
Het wedstrijdreglement en de algemene info staan online op onze website: www.brogo.be
INSCHRIJVEN EN AANMELDEN // 8:30 tot 9:50 uur
•
•
•
•

De online ingeschreven renners melden zich aan in het secretariaat: Icarus Surfclub,
Zeedijk 50. Daar ontvangen jullie het stuurbord met chip. We werken met een nieuw
systeem, geen enkelbanden meer
De renners die nog ter plaatse wensen in te schrijven kunnen dat aan de
inschrijvingstafel bij de dames aan de computers
Wij hebben geen kleedkamers, noch douches
De 6D Sports Nutrition goodiebags worden uitgedeeld bij het inschrijven!

WEDSTRIJDVERLOOP // start om 10:00 uur
•
•
•
•

Alle renners melden zich ten laatste 10 min voor de start aan in de ‘startzone’
De start wordt gegeven op één lijn: massastart, alle categorieën samen!
Gelieve u op te stellen tussen de vlaggen, deze vormen 1 lijn…
De start wordt gegeven d.m.v. een startschot met een pistool

•
•
•

De kinderen rijden 1 rondje: massastart en dan direct finishen aan de surfclub.
De 22 km race rijdt 2 ronden (zelf bijhouden)
De 44 km race rijdt 4 ronden (zelf bijhouden)

Na de finish onder onze bogen slaan jullie deze keer links af. Daar is de 6D Sports Nutrition
recuperatiezone. Naast deze finish onder de RedBull boog en onder luide beats van onze live
DJ bieden wij jullie uiteraard nog lekkere dingen aan en een RedBull!
De fiets kan afgespoten worden t.h.v. het terras aan de zeezijde van de club.
Eten en drinken kan in de ICARUS surfclub ! Leon en zijn team ontvangen jullie met open
armen! Onze live DJ zorgt voor de ambiance binnen en buiten!

Opgelet: de club blijft open voor kiters en watersporters. Er zullen dus mogelijks personen
komen kiten en deze moeten te voet van de surfclub naar het water. Wees hoffelijk en laat
ons allemaal samen genieten van onze sport.
*** AANDACHTSPUNTEN ***
1. Let op voor wandelaars op het strand en op de zeedijken in Zeebrugge en
Blankenberge
2. De passage onder de pier van Blankenberge kan op sommige plaatsen risicovol zijn.
Verken deze zone voor de start. Er is meestal een geul gevormd die op sommige
plaatsen behoorlijk diep is… alles afhankelijk van het moment
3. De pier zelf wordt ook bereden. Mogen we vragen om rustig en respectvol te fietsen
op deze passage. Neem dit moment om even te recupereren
4. Neem de U-turn voor het restaurant op de pier traag en voorzichtig
5. Neem de U-turn op de zeedijken met de nodige voorzichtigheid, het opgewaaide
zand zorgt voor een glad wegdek
Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen maar rekenen natuurlijk ook op jullie
verantwoordelijkheidsgevoel. Geniet van de race, doe je best en respecteer de fantastische
kustzone. Uiteraard zijn al onze deelnemers en medewerkers verzekerd.
TIJDSREGISRATIE
•
•
•

De tijdsregistratie gebeurt d.m.v. een chip achter het stuurbord
De matten op het parcours die de tijden registreren controleren ook uw passages.
o Wees fair en zeur niet. Uw tijd zal niet kloppen en u zal een DSQ krijgen
De uitslagen zijn live te volgen en direct beschikbaar na de race. Bekijk zeker ook de
website van Star Tracking die de uitslag direct zal posten.

PODIUM // 13 uur
•
•
•

Podium voor: heren en dames, top 3, 50 KM
Podium voor: heren en dames, top 3, 25 KM
Podium voor: kids, top 3, tem 14 jaar

PARKEREN // zie website www.brogo.be
PARTNERDEAL // 6D SPORTS NUTRITION
Wil je aan de start staan met topproducten? Dan kan je deze vanaf NU online bestellen op
de website: www.6dsportsnutrition.com en geniet je dankzij ons partnership direct van een
mooie korting. Gebruik je code: BEACH15 en de producten worden aan huis geleverd!
Bedankt voor jullie deelname en tot zondag !
Sam en Alexander Govaert
#thebrogobrothers

