Hasselt Katarinawijk
Contact-free iOrienteering
28/1 – 21/2/2021
Startlocaties: Cultureel Centrum Hasselt (onder afdak aan de hoofdingang)
Kaartschaal: 1/4000 (1 cm is in werkelijkheid 40 meter)
Omlopen:

Printformaat: A4 (pdf)

3 omlopen: 2,4 – 3,2 – 4,6 km (vogelvluchtafstand)

Zo ga je te werk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Download de app “iOrienteering” uit Google Playstore en App-store en druk de
kaart af via de link onderaan.
Registreer je in de app iOrienteering (naam en wachtwoord), klik vervolgens op
“Load an event”.
Activeer je event door ofwel vooraf het event te downloaden via de app ofwel
scan ter plaatse de “Course setup QR-code”
Begeef je naar de startplaats, die op je kaart wordt aangeduid met een paarse
driehoek. Je vindt er het startblad.
Oriënteer je de kaart naar het noorden. Als je geen kompas hebt, doe dit dan met
behulp van herkenbare objecten. Tip: de bovenkant van je kaart is steeds het
noorden van je kaart (zie ook de blauwe noordpijl).
Klaar? Scan de “start QR code” aan de startdriehoek en je tijd begint te lopen.
Van hieruit ga je naar het eerste controlepunt. Elk punt is op je kaart aangeduid
met een paarse cirkel.
Als je aan een controlepunt komt, dan vind je er een oriëntatiebaken (zie
afbeelding). Het nummer op het baken kan je controleren door naar de tweede
kolom van de postenbeschijving te kijken.
Op het baken tref je telkens een QR-code. Scan deze in en ga verder in
numerieke volgorde naar de andere controlepunten en dit tot de dubbele cirkel.(=
aankomst ).Scan de “Finish QR”. Je tijd stopt nu.
Je kan je tijd nu registreren in de app en zo je resultaat virtueel vergelijken met
andere deelnemers die op een eerder moment de omloop gedaan hebben.

Mocht je vaststellen dat er een baken is verdwenen, gelieve ons dit dan te melden op qr@iOrienteering.be

Het is wel belangrijk dat jullie steeds geldende (corona-)gedragsregels respecteren.
Draag een mondmasker wanneer dit nodig is!
Hou je aan de verkeersregels! Kruip niet over hekken en afsluitingen.
Respecteer ook de natuur: loop niet dwars door hagen, perken,…
Wij wensen je veel orienteeringplezier en hou het veilig!
Met dank aan Stad Hasselt en OMEGA orienteering club.

Meer info over oriëntatielopen via www.olomega.be of www.orienteering.vlaanderen
Meer iOrienteeringparcours en de resultaten vind je via https://www.iorienteering.com/

Voor updates en nieuwe parcours volg ons op https://www.facebook.com/HasseltOrienteeringSeries!
Vond je het tof? Deel je ervaring met anderen op onze facebookpagina.
Kaarten zijn te downloaden op https://drive.google.com/drive/folders/1EQyCHIl4FGqtuRmRwoLW6Cw0rHMZrSR2?usp=sharing

