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LA TOUR DES DEFIS 2019
2ème éditie

« La tour des défis »
11/05/2019
784 stappen!
Een hoogteverschil van 141 meter!
Een helse race!
Geest van competitie, team!
...
Verschillende winnaars!

1. Het project
Net als in 2018 is de uitdagingstoren een intensief sportevenement. Dit is de tweede editie van
dit soort competitie op hoog niveau, op deze locatie, de Ronquières-toren. Elke deelnemer
moet een hoogteverschil van 141 meter overwinnen, 784 stappen beklimmen, in een
minimum van tijd.
Het evenement is open voor alle leeftijden vanaf 18 jaar.
Naast de individuele uitdaging die de beste klimmer zal aanduiden, strijden speciale
categorieën om de overwinning: brandweerlieden, politie, bedrijven, gezinnen, ...
Dit evenement is ook familiaal en feestelijk, deelnemers en bezoekers krijgen de gelegenheid
om de uitzonderlijke locatie van het hellend vlak en de omgeving te bezoeken. Activiteiten en
demonstraties worden de hele dag gehouden om het werk van brandweerlieden en politie te
benadrukken.
Eten, snacks, maaltijden en drankjes worden tijdens de competitie aangeboden.
2.Organisatie

Firefighter Combat Challenge Team Wolf (FCC), met maatschappelijke zetel te 142, rue
d'Horrues, 7090 Braine-le-Comte, vertegenwoordigd door LEONARD Gregory, voorzitter;
In samenwerking met:

- Het Hainaut Zone Center (ZHC),
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- De provincie Henegouwen
- De politie van de Haute-Senne
- Het gemeentebestuur van Braine-le-Comte
3. De datum en locatie:
11 mei 2019 bij Inclined Plane Ronquières, Route Baccara, 1/w 7090 Braine-le-Comte
(Ronquières).
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4. De openingsuren
De afzonderlijke evenementen vinden plaats van 09:00 tot 17:00 uur.
Elke deelnemer die zijn registratieformulier correct heeft ingevuld en de gevraagde
documenten heeft ingediend, wordt 7 dagen voor de uitdaging op de hoogte gesteld van zijn
starttijd via internet: http: //www.otop/latourdesdefis.be.
De deelnemers moeten ten minste één uur voor hun starttijd op de site van de Ronquièrestoren aanwezig zijn om zich bij de organisatoren te registreren, hun startnummer te ontvangen
en kennis te nemen van de wedstrijdregelmenten
3.1 De categorieën
-

09u00 à 11u00: proef individueel brandweermannen /vrouwen

-

11u00 à 12u00: proef in duo voor de politie

-

12u00 à 13u00: individuele proef voor iedereen

-

13u00 à 15u00: proef in paren voor de militair

-

15u00 à 17u00: proef in duo voor brandweer

5. Demonstraties door de brandweerlieden van Henegouwen centrum
zone
-

Demonstratie Mobiele cel voor Invertentie Gevaarlijke Stoffen

-

Demonstratie duikerteam

-

Demonstratie interventie GRIMP evacuatie slachtoffer op hoogte

6. Demonstratie van Haute-Senne Politie
-

tuimel auto

-

Hondenbrigade van de politie

-

Stand preventie tegen diefstal

-

Stand Verkeersveiligheid

-

…
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7. Voorwaarden voor toelating van deelname
7.1 Registraties
Opening van registraties: 15 januari 2019 om 10:00.
Sluiting van de registraties: 5 mei 2019 om 23:59 uur.
Inschrijving kan alleen via internet, via verschillende betaalmethoden, via de link op de
website http://www.otop/latourdesdefis.be.
7.2 Inschrijvingsgeld per deelnemer
Deelname aan het individuele evenement: 18 €
Deelname aan de race in duo: 32 € / duo
De organisatie dringt erop aan dat er geen terugbetaling plaatsvindt aan de deelnemer die zijn
deelname annuleert in de week voorafgaand aan het evenement.
7.3 Wat de inschrijving bevat
-

Deelname aan de wedstrijd;

-

Watervoorziening, energiedranken, fruit;

-

Een bezoek aan het hellend vlak van Ronquières.

-

Een medaille en verschillende geschenken

7.4 Medisch attest
Elke deelnemer aan deze wedstrijd moet zich ervan bewust zijn dat deelname aan dit
evenement hij/zij aanzienlijke fysieke inspanningen zal moeten leveren. Het is daarom aan te
raden voor geïnteresseerden om meer te weten te komen over het type inspanning dat ze
moeten leveren.
Het FCC Team Wolf ASBL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig incident,
ziekte, lichamelijk letsel of de uiteindelijke dood van een deelnemer.
Na registratie wordt een document met betrekking tot de fysieke fitheid van de aanvrager ter
ondertekening voorgelegd.
De organisatie behoudt zich het recht voor om de registratie te weigeren van elk team en
/ of elke persoon die niet voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in dit reglement.
8. Uitrusting
De deelnemers moeten gekleed zijn, aangepast aan het soort proef van registratie
Brandweerlieden die deelnemen aan de uitdaging die door hen is gereserveerd, zullen worden
uitgerust met hun complete persoonlijke beschermingsmiddelen en hun eigen
ademhalingsapparatuur en kleding. masker (interventie kledij)
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Om vallende voo ;rwerpen tijdens het opstijgen van het hellend vlak te voorkomen, verbiedt
de organisatie elk ander object of apparatuur dan de bovengenoemde, (GSM, CAMERA, zijn
ten strengste verboden)
8.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen (brandweerman categorie)
Deelnemers moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen van hun eigen kazerne (helm,
broek, jas (voering), laarzen, handschoenen) in goede staat, met normen voor brandbestrijding
infrastructuur (EG-normen of normen te dragen internationaal).
Na de start van de race, mag geen enkel deel van de uitrusting worden losgetrokken
verwijderd , achtergelaten of vastlopen . Als de deelnemer een deel van de uitrusting verliest,
moet de deelnemer dit verplicht terug te plaatsen voor het verder zetten van de race, op
straffe van diskwalificatie.
Deelnemers van wie de uitrusting niet voldoet, worden gediskwalificeerd voor, tijdens of na
het einde van de race.
Plakband of andere externe elementen zijn niet toegestaan. Outfits moeten worden aangepast
aan de grootte van de deelnemer.
Handschoenen en laarzen moeten standaard zijn en onversneden labels hebben.
Helmen met decoraties en verven zijn toegestaan, maar moeten de labels van CE (of
internationale) normen dragen en compleet zijn. De doppen moeten aanwezig en compleet
zijn.
De beslissing van de scheidsrechter voor persoonlijke beschermingsmiddelen is definitief.
De deelnemers die zich aanmelden in de startzone en die niet voldoen aan deze regels kunnen
straftijd van maximaal 15 seconden ,tot de diskwalificatie krijgen.
8.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen in team (categorie brandweerman):
De regels zijn hetzelfde als in de individuele proef, behalve het masker dat niet wordt gebruikt
en ook niet wordt gedragen voor de categorie teambrandweerlieden.
8.3 Militaire uitrusting
deelnemers in duo, moeten de volgende uitrusting dragen:
-

Berghaus met een gewicht van 20 kg

-

Gevechtsvest

-

gevechts helm

-

Jas en broek van Smoke
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-

Vechtschoenen (Rangers, Haix, ...)

Na de start van de race mag geen enkel deel van de outfit worden verwijderd, achtergelaten of
losgemaakt van de uitrusting. In het geval dat de deelnemer een onderdeel van zijn uitrusting
verliest, zal hij het moeten vervangen voordat hij doorgaat, op straffe van diskwalificatie.
deelnemers van wie de uitrusting niet voldoet, worden gediskwalificeerd voor, tijdens of na
het einde van de race.
De beslissing van de scheidsrechter voor persoonlijke beschermingsmiddelen is definitief.
Deelnemers die in de startzone aankomen en deze regels niet respecteren, kunnen straftijd
hebben van 15 seconden tot diskwalificatie-

9. Opzettelijke of kwaadwillige vernietiging van apparatuur op de baan
zal leiden tot diskwalificatie van de deelnemer en de terugbetaling
van de beschadigde apparatuur.
10.Bevoorrading
Elke deelnemer ontvangt een drankje aan het einde van de wedstrijd.
Ter plaatse, voor de toeschouwers en de deelnemers, is er bevoorraading(eten,drank) rond de
wedstrijd site de hele dag. Waterfonteinen zullen ook gratis beschikbaar worden gesteld aan
het publiek door SWDE.

11.Het klassement
De chrono van de organisatie is de enige officiële referentie. Elke deelnemer kan een chip
krijgen op voorwaarde dat hij aan de enkel van de runner is bevestigd en niet verloren kan
gaan tijdens de klim van de toren.
In elke categorie wordt een klassement vastgesteld. Timing en rangschikking worden
verkregen van elektronische chips die aan de deelnemers worden uitgeleend bij de levering
van het startnummer. Deze moeten worden terug gegeven, met het startnummer, aan het einde
van de race, of in geval van opgave.
Voor de teamcompetitie wordt de klok gestopt wanneer het laatste lid van het team de
finishlijn heeft overschreden.

12.Prijzen
Een prijs wordt toegekend aan de top 3 in elke categorie. Deze worden later door de
organisatie gespecificeerd.

13. E.H.B.O post
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Een medisch team en reddingswerkers / paramedici zullen aanwezig zijn tijdens de duur van
de evenementen. Hulpverleners en controleurs hebben het recht om elke concurrent die
ongeschikt wordt geacht om het evenement voort te zetten, te diskwalificeren, wat zowel zijn
persoonlijke veiligheid als de algemene veiligheid van het evenement in gevaar kan brengen.

14.Verzekering
De organisatie is gedekt door een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met dekking van
de verzekering van de organisator.
Deelnemers worden gedekt door hun persoonlijke verzekering voor eventuele schade die op
de site wordt veroorzaakt.

15. De Promo standen
Verschillende stands (Sponsors, snacks, ...) zullen worden georganiseerd rond de site van de
Ronquières-toren. Deze stands kunnen worden geboekt via de website van FCC Team Wolf:
http://www.firefightercombatchallenge.be.
Een eerste gebied, toegankelijk voor alle doelgroepen, omvat springkastelen, klimwanden,
mini-baan voor brandweermensen en gigantisch kicker-veld.
Een tweede gebied, waarin de stands van sponsors en vertegenwoordigers worden geplaatst,
zal voor iedereen toegankelijk zijn.
Verschillende eet- / drankstands worden op verschillende plaatsen op de site geregeld en zijn
voor iedereen toegankelijk.

16. FCC Team Wolf.
Het FCC Team Wolf is al enkele jaren actief in de Firefighter Combat Challenge. De leden
zijn professionele brandweerlieden of vrijwilligers die gepassioneerd zijn over hun beroep en
sport.
De waarden waarrond het zich heeft ontwikkeld zijn vriendschap, zichzelf overtreffen, teamcohesie, delen, tolerantie en openheid voor anderen, brandweermannen of niet.
Om het publiek bewust te maken van de complexiteit van het werk van een brandweerman en
om roepingen te wekken, organiseert Team Wolf FCC de hele dag activiteiten voor kinderen
en volwassenen, evenals demonstraties van verschillende interventies.
Het FCC-team Wolf zoekt geen winst. Het herverdeelt een deel van zijn winst voor nobele
zaken of doet donaties aan andere non-profitorganisaties die met een kwetsbaar publiek
werken. De voordelen van het hosten van het evenement Tour of the Challenge 2019 zijn
geen uitzondering.
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