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A. Bereikbaarheid
Het stadion is best bereikbaar via de E-17 afrit Gentbrugge. Toegang tot het stadion bevindt zich in de
Frederich Burvenichstraat. Parkeergelegenheid is er in de omliggende straten. Er dient geen parkeergeld te
worden betaald omwille van de wettelijke feestdag.
Er is ook parkeergelegenheid aan het station van Gentbrugge (Robert Rinskophlaan). Dit is op een 5-tal
minuten stappen van de ingang. Ook onder het E-17 Viaduct Gentbrugge (Land van Rodelaan) is er ruime
parkeermogelijkheid. Deze parking ligt op een 10-tal minuten wandelen van de ingang.
Onze accommodatie is ook vlot bereikbaar vanuit het station Gentbrugge (trein), Lijn 9 (bus) of met de fiets.
Fietsers kunnen hun fiets kwijt op het atletiekterrein zelf.
B. Inkom
De inkom voor de toeschouwers is vastgesteld op 5 EURO. Kinderen beneden de 12 jaar hebben gratis toegang.
De atleten, de medewerkers, de jury en VIP-genodigden zullen een gekleurd polsbandje ontvangen. De
algemene kaarten van clubafgevaardigde 2018 en de gepersonaliseerde kaarten van VAT, Lid PC, Jurylid (met
foto) zijn wel geldig als gratis toegangsbewijs.
C. Aanmelding – weging tuigen
Atleten dienen zich aan te melden aan het inschrijvingsgebouw die zich bevindt ter hoogte van de finishlijn. De
aanmelding gebeurt aan de achterzijde van het gebouw (gelijkvloerse verdieping). Het wegen van de tuigen
vindt eveneens hier plaats.
De aanmelding gebeurt ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd (zoals op het voorziene
uurschema is aangegeven).
D. Kleedkamers – douches - toiletten
De kleedkamers, voorzien van douches en toilet, bevinden zich in het tribunegebouw op de gelijkvloerse
verdieping. Toiletten zijn ook terug te vinden aan de achterzijde van het tribunegebouw en op de 1e verdieping
van het tribunegebouw. Op de 1e verdiep bevinden de toiletten zich naast de cafetaria.
E. Resultaten
De resultaten zijn te vinden op volgende website : www.liveresults.be en een link op de site
www.krcgentatletiek.be. De officiële uitslagen verschijnen de avond zelf op de site: www.krcgentatletiek.be.
In het stadion zullen op diverse plaatsen tablets op voet geplaatst worden om de uitslagen ter plaatse te
kunnen volgen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van led-schermen voor de visualisatie van de gerealiseerde
tijden in loopnummers en prestaties in de kampnummers.
F. Catering
Tussen het aankomstgebouw en het tribunegebouw kan u terecht voor eten en drinken. In de tapwagen wordt
een beperkt assortiment aangeboden van bieren en frisdranken. Aanliggend kunt u terecht voor onze
Foodshop. Er is vanaf keuze uit :
 Belegde broodjes
 Pasta met saus
 Broodje met BBQ worst
Er zijn ook watermeloen en ijsjes verkrijgbaar.

Vanaf 14h00 is er de mogelijkheid voor warme wafels.
Vanaf 16h00 zijn er ook frietjes met saus verkrijgbaar. Sausen in het assortiment : mayonnaise, ketchup-tomaat
en ketchup –curry.
In de cafetaria (tribunegebouw) zijn alle dranken (warm en koud) te verkrijgen. De cafetaria bevindt zicht op
de 1e verdieping en is per trap én per lift bereikbaar.
G. VIP / Jury / Medewerkers
De VIP-tent staat opgesteld tussen aankomstgebouw en tribunegebouw. De Vip-tent heeft meerdere
functies:
 Vanaf 08h30 : ontvangst van medewerkers en juryleden;
 Tussen 12h00 en 14h00 : eetgelegenheid voor medewerkers en juryleden;
 Vanaf 15h00 (tot omstreeks 18h00) : VIP-tent voor genodigden.
Medewerkers en juryleden zijn op het einde van de meeting ook welkom in onze VIP-tent.

H. EHBO
Er is een EHBO-hulppost aanwezig in het tribunegebouw (gelijkvloerse verdieping). De hulppost
wordt ook op het terrein aangegeven door de vlag van het ‘Rode Kruis’.
I.

Dieren

Honden zijn toegelaten tot het stadion. Wij rekenen op de gepaste houding van de baasjes om orde
en netheid te houden in het stadion en de beleving van de andere supporters te respecteren.

