Beste [NAAM}
Komend weekend sta je aan de start van het OMA Challenge Run & Ride Festival. Wij kijken er
enorm naar uit jou te ontvangen in onze OMA Village en hopen dat je er net zoveel zin in hebt als
wij! In deze nieuwsbrief ontvang je meer informatie over het programma, zodat je perfect
voorbereid in aankomt in Broekhuizenvorst en met volle teugen kunt genieten.
Starttijden
RIDE
• 60 kilometer: 08:30 uur
• 30 kilometer: 09:30 uur
RUN
• 28 kilometer: 09:00 uur
• 21 kilometer: 10:00 uur
• 14 kilometer: 10:30 uur
• 7 kilometer: 11:00 uur
KIDS RUN
• 500 meter: 11:30 uur
• 1.250 meter: 12:00 uur
Ophalen en bevestigen van start- en stuurnummers
• Jouw startnummer is [startnummer]
• Het startnummer kan worden opgehaald tussen 08:00 uur en 11:00 uur
• Onthoud jouw startnummer bij het afhalen; dat scheelt flink wat werk
Bevestigen van het startnummer
• Lopers
Aan de achterkant van het startnummer zit een chip. Draag het startnummer zichtbaar aan de
voorkant voor een correcte registratie. Draag het niet onder je kleding of achterop je rugzak
• Fietsers
Bevestig het stuurnummer zichtbaar aan de voorkant op het stuur d.m.v. van ty-raps. Het
stuurnummer bevat geen chip en er wordt geen tijd geregistreerd
Parkeren en startlocatie
• De start vindt plaats op Sportpark Het Venneke, Beerendonckerweg 1C in Broekhuizenvorst
• Op het sportpark is geen parkeergelegenheid. Parkeren kan aan 1 zijde langs de weg van de
Beerendonckerweg. Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de parkeerbegeleiders
• Het kan zijn dat je na parkeren 10 minuutjes moet lopen naar de OMA Village; houd daar
rekening mee bij het plannen van jouw reis
• Kom, als het even kan, met de fiets of reis samen. Wel zo duurzaam!
Tassen- en fietsenstalling
• Op het sportpark is beperkte kleedruimte met douches beschikbaar, waar tassen achter kunnen
worden gelaten
• Let op: kleedlokalen worden niet bewaakt! Opslag is op eigen risico.
• Voor fietsers is een bewaakte fietsenstalling voorzien

Routes
• Hardlooproutes zijn gemarkeerd met oranje pijlen
• Fietsroutes zijn gemarkeerd met gele pijlen
• Oranje en gele borden waarschuwen voor gevaarlijke punten en splitsingen
• Je bent tijdens dit even en reguliere verkeersdeelnemer. Ten allen tijde dienen geldende
verkeersregels in acht te worden gehouden
• Routes worden in de loop van de week in .gpx-formaat gepubliceerd op www.omatrail.nl. Je
kunt daar de route downloaden op je horloge of device
Segmenten
Op de fiets- en looproutes hebben we een Strava segment geplaatst met mooie prijzen voor de
snelste deelnemer. Om aanspraak te maken op deze prijzen, is het noodzakelijk de wedstrijden te
uploaden naar Strava. De ranglijst wordt om 14.00 uur opgemaakt. Alleen als het segment is
geüpload vóór 14 uur maak je kans op een van de mooie prijzen.
Noodnummer organisatie
We gaan er vanuit dat de OMA Challenge zonder problemen verloopt. Mocht het nodig zijn, kun je
ons te allen tijde bereiken op noodnummer 06 40 83 61 74. Gebruik dit nummer dan ook alleen in
noodsituaties.
Wij wensen jullie succes en bovenal veel plezier komende zaterdag.

Go with the flow!
Sportieve groet,
Organisatie OMA Challenge Run & Ride Festival
Erik, Frans, Mart, Jos, Bert, Eric, Danny & Jos

