Reglement VAM Challenge – 15 maart 2019
1.

Met het accepteren van het stuurbord verklaart deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de VAM
Challenge voldoende gezond is en dat hij/zij beschikt over een deugdelijke fiets.

2.

Deelname aan de VAM Challenge is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht
het stuurbord met chip voor tijdwaarneming te dragen. Na afloop van de marathon mag deelnemer
het stuurbord houden.

3.

De deelnemer mag zijn/haar stuurbord vanaf 15.00 uur – en niet eerder – ophalen bij de start,
onderaan de Col du VAM.

4.

Parkeren van auto’s is niet mogelijk bij de Col du VAM. Parkeren moet bij Green Planet Pesse,
Bultinge 2 Vanaf dat punt is de route naar de Col du VAM uitgezet. Dat is zo’n 6 kilometer.

5.

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

6.

Deelnemer mag alleen op het parkoers rijden tijdens zijn/haar challenge. Dit is ook belang voor een
goede tijdwaarneming en de verwerking van de gegevens (kans op verstoring van het systeem is dan
klein).

7.

Groep 1 start om 15.30 uur en rijdt 40 minuten op de uitgezette ronde
Groep 2 start om 16.20 uur en rijdt 40 minuten op de uitgezette ronde

8.

Deelnemer is zich bewust van de afdaling en de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt. Advies:
rustig afdalen.

9.

Deelnemer respecteert overige weggebruikers/deelnemers, natuur en milieu. Dus weggooien van
verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.

10.

Deelnemer moet direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen
ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).

11.

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal
van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

12.

Deelnemer krijgt na afloop munten die kunnen worden ingeleverd voor Foodtruck Burger en frisdrank
(bij de start).

13.

Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
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