Autopuzzelrit Info 2021 bij bevestiging inschrijving
Beste deelnemer aan de autopuzzelrit,
Het is heerlijk om, ondanks alle Corona-perikelen, te kunnen melden,
dat de autopuzzelrit van de Harddraverijvereniging Lisse e.o. dit jaar weer
gewoon doorgaat!
De opzet en de uitvoering van de rit zijn gelijk aan voorgaande edities.
De organisatie heeft, waar nodig, tijdens de rit toezichthouders
aangesteld.
1. Dit jaar wordt zoveel mogelijk digitaal verzonden, of is te vinden op de
site. (bv. het reglement, de vrijwaringsclausule e.d.)
Als uw inschrijving is geaccepteerd, krijgt u een bevestiging en
een startnummer met een voorlopige starttijd toegewezen.
(Wij verzoeken u vriendelijk om het reglement zelf uit te
printen).
2. Op vrijdagavond 24 sept. dient u de routebeschrijving enz. af te
halen in ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4.
Er staan hier toezichthouders. Men dient eventuele aanwijzingen van
hen op te volgen. Gelieve te parkeren op een van de nabijgelegen
parkeerterreinen.
Per deelnemende auto mag slechtst 1 persoon naar binnen om
de ritbescheiden in ontvangst te nemen.
U ontvangt bij de starttafel uw routebeschrijving en uw controlekaart.
Hier krijgt u pas uw definitieve starttijd, die misschien kan afwijken
van eerdere toegewezen starttijd.
U kunt ter plekke dus gewoon in de rij aansluiten.
Uw startnummer dient u rechts aan de voorruit te bevestigen.
Men dient minimaal 1,5 meter afstand te houden van anderen.
3. Bij de bemande controles moet u altijd stoppen en de controlekaart
aan bieden.
Bij de bemande controles krijgt u dit jaar vanzelf instructies van de
medewerkers aldaar. U dient die instructies wel op te volgen.
4. De locatie van dit jaar ( ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4 , in de
Poelpolder) heeft helaas een beperkte capaciteit.
We moeten nog steeds Coronaprotocollen naleven.
Als u klaar bent met de rit en alles heeft ingevuld op de controlekaarten
levert u de controlekaarten in bij de finish en gaat u naar huis.
Daar kunt u over de rit napraten met wie u maar wilt.
We adviseren u om foto’s te maken van uw controlekaarten, want die
kaarten kunnen we dit jaar helaas niet teruggeven.

U heeft boven aan de controlekaart een telefoonnummer ingevuld, waar u
op de avond van de puzzelrit bereikbaar bent.
De medewerkers van de rekenkamer bellen u zeer bijtijds op, als
u tot de prijswinnaars behoort.
De uitleg met prijsuitreiking begint om 22.30 uur.
We hadden graag iedere deelnemer in ‘t Poelhuys gezien, maar dat
mag helaas niet.
Alleen de prijswinnaars worden uitgenodigd om naar ‘t Poelhuys te
komen en daar de uitleg van de rit en de prijsuitreiking bij te wonen.
Per uitgenodigde equipe mogen alleen die personen naar binnen, die ook
bij u in de auto zaten tijdens de rit.
Rond 23.30 krijgen alle deelnemers aan de autopuzzelrit, op het emailadres, dat u bij de inschrijving gebruikt heeft, de uitleg en de klassering
van de rit per mail toegestuurd.
U kunt thuis eventueel met iedereen daar aanwezig, de rit bespreken.
5. Wij realiseren ons dat we dit jaar op meerdere punten in de organisatie
aanpassingen moeten doen.
Maar alleen met deze aanpassingen kunnen we u een rit aanbieden van
hetzelfde niveau als voorgaande jaren.
We hopen dat u weer veel plezier aan de autopuzzelrit zult beleven
en misschien dat we volgend jaar weer een ouderwetse autopuzzelrit
zonder beperkingen kunnen aanbieden.
Mede namens het bestuur van de harddraverijvereniging Lisse e.o.,
een fijne avond toegewenst,
Teun van der Plas

