Reglement Veldslag om Norg 2020 – 5 september
1.

Een deelnamebewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan op de
rekening van Bolane.

2.

Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.

3.

Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn
verplicht het stuurbord te dragen.

4.

Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens
op het deelnamebewijs worden niet gewijzigd door de organisatie.

5.

Met het accepteren van het stuurbord verklaren de deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende
gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.

6.

Het dragen van een valhelm is gedurende de hele tocht verplicht.

7.

Deelname staat open voor deelnemers vanaf 15 jaar.

8.

Er wordt verplicht met tijdsregistratie gereden. Na de neutralisatie start de tijdsregistratie. De tijden waarin de tocht is
volbracht worden na afloop van de tocht vermeld op de site van de Veldslag om Norg.

9.

Er wordt één lus gereden. Dit geldt voor de 100 en de 80 kilometer race. Gemiddeld moet tenminste 17 kilometer per
uur worden gereden. Deelnemers die deze tijd overschrijden dienen het parkoers te verlaten. Er wordt een tijdslimiet
ingesteld bij de laatste verzorgingspost. Als deze niet wordt gehaald, dan moet de deelnemer over de weg terugfietsen
naar het finishterrein. Tijdslimiet: 15.20 uur (geldt dus alleen voor de 100 kilometer).

10. De deelnemers dienen zich te gedragen als andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle
verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op
verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
11. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Dus weg gooien van verpakkingsmateriaal, bidons
enz. is verboden op straffe van uitsluiting.
12. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
13. Het gebruik van volgauto’s is verboden.
14. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke
voorwerpen van de deelnemer.
15. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de
aanwijzingen van de verkeersregelaars).
16. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van
aanwijzingen van de politie en de organisatie, van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbordje
worden ingenomen. Deze deelnemers zijn ook uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de
toekomst.
17. Deelnemer kent de coronamaatregelen van de Veldslag (https://www.veldslagomnorg.nl/coronamaatregelen) en
handelt daarnaar.
18. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

