Beste sportieveling,
Proficiat! U bent ingeschreven om mee te lopen met Run into the Zone!
Bent u nog niet ingeschreven? Dat kan nog op de dag zelf vanaf 14u (tot ten laatste 15u30) bij de
check-in balie ter hoogte van de vertrekzone.
LOKATIE
De start en aankomst bevindt zich bij de hoofdingang van TVH Group, Brabantstraat 15 te Waregem.

OPGELET : het bedrijvenpark is verkeersvrij vanaf 14u en dus kan u de
site enkel bereiken via de Vichtseweg.
PARKEREN :
U kan parkeren op de parkings van TVH die bereikbaar zijn via de Vichtseweg. Een plan van deze
parkings vindt u via deze link http://www.runintothezone.be/index.php/nl/component/sppagebuilder/24parkingroute
Op zaterdag 24 maart is de CHECK-IN BALIE OPEN VANAF 14u.
Daar kan u uw polsbandje afhalen. Wij werken niet met rugnummers.
Elke deelnemer is verplicht een polsbandje van de loop te dragen. Zo weten wij dat u bent
ingeschreven en verzekerd.
Polsbandjes kunnen afgehaald worden tot ten laatste 15u30.
Groepen ontvangen hun polsbandjes vooraf via de verantwoordelijke van de groep.
Sommige groepen geven er de voorkeur aan toch hun polsbandje op de dag zelf af te halen. Uw
groepsverantwoordelijke zal u daarover informeren.
Vermits de nadruk bij deze loop ligt op deelnemen, wordt geen individuele tijdsregistratie voorzien.
Deelnemers verklaren zich akkoord met het reglement dat kan nagelezen worden op de website
www.runintothezone.be.
DATUM EN UUR :
Zaterdag 24 maart 2018
De start voor de 6km en de 11km gebeurt samen.
Het startschot wordt gegeven om 16u op de parking van het bedrijf TVH in de Brabantstraat 15 te
Waregem. U kan vlakbij parkeren op de parkings van het bedrijf.

OPGELET : de site is enkel bereikbaar via de Vichtseweg!
Bij de start/aankomstzone zijn verschillende foodtrucks aanwezig en een kinderdorp met
springkastelen en mogelijkheid tot grime.
Bij regenweer zorgen we voor een overdekte vertrek- en aankomstzone, zodat er vooraf en nadien
onderdak is om te genieten van de sfeer. Supporters, collega’s, vrienden en familie zijn dus meer dan
welkom!
Aan alle lopers : We voorzien warmers op het foodtruckplein maar voorzie droge kledij voor na de
loop, zodat je geen kou vat als je wat wil blijven nagenieten. Er zijn geen douches ter plaatse!

DEELNAMEPRIJS BIJ INSCHRIJVEN OP DE DAG ZELF :
De deelnameprijs voor de 6 of 11 Km bedraagt 12€ per deelnemer.
Inschrijven kan nog op de dag zelf van 14u00 tot ten laatste 15u30.
Betalen kan enkel met CASH geld. Kostprijs = 12 EUR.

VESTIAIRE, TOILETTEN, KLEEDRUIMTES :
Bevinden zich op te parking en in de gebouwen van TVH, vlakbij aankomst en vertrekzone.
Er is een gratis bemande vestiaire voorzien tot 18u30..
Er zijn openbare toiletten voorzien.
Er is 1 gemeenschappelijke kleedruimte voorzien voor de mannen.
Er is 1 gemeenschappelijke kleedruimte voorzien voor de vrouwen.
Er zijn GEEN DOUCHES.
OORDOPJES :
Het eerste bedrijf dat wordt doorkruist is Mc Three. Daar zal u lopen door de draaiende extrusie
afdeling. Deze machines kunnen heel wat lawaai maken. Daarom raden wij u aan om tijdens het lopen
door Mc Three oordopjes te dragen. Die zullen u aangeboden worden aan de check-in en aan de
vestiaire. Groepen zullen de oordopjes vooraf ontvangen samen met de polsbandjes.
WATERBEVOORRADING OP HET PARCOURS :
Op het parcours van 6 km bevindt zich 1 punt waar water wordt aangeboden aan de lopers.
Op het parcours van 11 km bevinden zich 3 punten waar water wordt aangeboden aan de lopers.
Ook bij de aankomst wordt water aangeboden aan de lopers.
OPGELET :
Op de meters die volgen na het waterbevoorradingspunt zijn op regelmatige afstanden
grote afvalcontainers geplaatst, gelieve uw beker daarin te gooien en niet op de openbare weg!
We kijken uit naar uw aanwezigheid.
Heel graag tot dan!
Het Run into the Zone team.

