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1.0 DEFINITIE VAN HET EVENEMENT
De “11 Steden MTB Xperience”, hierna het evenement genoemd, is een 3-daags durend mountainbike
evenement, open voor elk team of solorijder van 18 jaar of ouder, ongeacht de samenstelling.
Dit evenement is een etappe evenement en toegankelijk voor alle toer- en wedstrijdrijders met een mountainbike.
Tussen de etappes bevinden zich telkens racecamps.
2.0 ORGANISATIE EN REGISTRATIE
2.1. Organisatie
2.1.1. De “11 Steden MTB Xperience” word georganiseerd door MTB Xperience.
Het postadres is:
MTB Xperience
Hoofdweg 248
9765 CL Paterswolde
E-mail: info@mtb-xperience.nl
2.1.2. De officiële taal tijdens het evenement is Nederlands tenzij er teams vanuit het buitenland aan het
evenement deelnemen en de Nederlandse taal niet machtig zijn. De voertaal zal in dat geval Engels zijn.
2.2. Kalender
Het evenement vindt plaats van 2 t/m 4 september 2016.
2.3. Registratie
2.3.1. Registratie voor dit evenement is alleen mogelijk via de website www.mtb-xperience.nl
2.3.2. Het inschrijfgeld voor dit evenement bedraagt €. 150,00 per persoon. Indien men gebruik wil maken van
een eigen GPS, en het team afziet van gebruik van de door de organisatie beschikbaar gestelde GPS, ontvangt men
een korting van €. 15,00 op de inschrijving. Het inschrijfgeld kan alleen per iDEAL overgemaakt worden aan het
einde van de inschrijfprocedure op de website.
2.3.3. Het inschrijfgeld is inclusief organisatie, campingfaciliteiten, 2 maal ontbijtbuffet, 2 maal dinerbuffet,
gebruik hangslotje, 10 verversingsposten, 11steden stempelkaart, 11steden fietsshirt, stuurbordjes met eigen en
teamnaam, Mylaps tijdsregistratiechip, evt. goodies, bagagevervoer tussen de twee racecamps en finish, EHBO
posten, finisher trophy en 11steden kruisje bij volledige stempelkaart.
Eea is na te lezen op de site op de pagina inschrijfgeld.
2.3.4. Er kunnen maximaal 300 deelnemers inschrijven voor dit evenement.
2.3.5. De registratie is open van 1 maart t/m 1 augustus 2016 of tot het maximum aantal deelnemer van 300 is
bereikt.
2.3.6. Zodra het maximale aantal van 300 betalende deelnemers is bereikt zullen de daaropvolgende 50 teams op
de reservelijst geplaatst worden. Reserveteams worden per direct op de hoogte gesteld wanneer zij in aanmerking
komen om op de definitieve lijst geplaatst te worden.
2.3.7. Zodra een team zich heeft ingeschreven wordt het binnen enkele dagen geplaatst op de deelnemerslijst.
2.3.8. Pas bij betaling van het inschrijfgeld wordt de inschrijving definitief.
2.4. Annuleringen
2.4.1. Annuleringen kunnen alleen plaats vinden via het contactformulier op de website.
2.4.2. Bij annuleringen gelden de volgende terugbetalingsregelingen:
* 100% bij annulering voor 31-05-2016
* 75% bij annulering na 31-05-2016
* 50% bij annulering na 30-06-2016
* 25% bij annulering na 31-07-2016
* Geen bij annulering na 15-08-2016
2.5. Privacy
2.5.1.Wij doen als organisatie al het mogelijke om uw privacy te beschermen. Persoonlijke gegevens worden dan
ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden
door de organisatie van dit evenement en Mylaps Event Timing. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan
derden beschikbaar worden gesteld.
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Door de inschrijving beschikt de organisatie over de mogelijkheid om alle deelnemers via e-mail te benaderen
(zoals het versturen van een elektronische nieuwsbrief).
2.6. Mylaps
2.6.1. Mylaps Event Timing registreert bepaalde gegevens over de software waarover u beschikt. Hierbij kan het
bijvoorbeeld gaan om uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem, de domeinnaam en verwijzende
website-adressen.
Deze informatie wordt gebruikt om diensten te kunnen uitvoeren en de kwaliteit ervan op niveau te houden,
alsmede voor het verkrijgen van algemene statistische gegevens over het gebruik van Mylaps Event Timing.
Mylaps Event Timing maakt tevens gebruik van cookies om uw profielgegevens op te halen (automatisch
inloggen).
2.6.2. De organisatie en Mylaps Event Timing doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens
te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet
onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt Mylaps Event Timing gebruik van
verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke
gegevens opgeslagen op servers met beperkte toegang en verlopen de meeste inschrijvingen via een beveiligde
SLL-verbinding (https).
2.6.3. Mylaps Event Timing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.
Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Mylaps Event Timing.
3.0 HET TEAM
3.1. Definitie van een team
Voor dit evenement kan ingeschreven worden door solorijders, 2-tallen en 4-tallen. Een solorijder wordt gezien
als een team. Elke deelnemer moet bij aanvang van het evenement tenminste 18 jaar zijn.
3.1.1. De samenstelling van het team is vrij, er wordt in de einduitslag onderscheid gemaakt tussen teams met
deelnemers van hetzelfde geslacht en mixed teams.
3.1.2. Teams met een MTB tandem zijn welkom. Bij voldoende belangstelling zal er voor deze categorie een
apart klassement gevoerd worden.
3.1.3. Elk team heeft een teamcaptain die het woord voert naar de organisatie en jury toe.
3.1.4. Elk team is zelf verantwoordelijk voor hun eigen voorbereidingen naar dit evenement toe.
3.1.5. Elk team mag onder een zelf gekozen naam fietsen, mits de naam niet kwetsend en/of storend is. De
organisatie behoudt in uitzonderlijke gevallen het recht om een gekozen naam te weigeren en een andere naam te
verlangen van een deelnemend team.
3.2. Vereisten van het team
3.2.1. Alle deelnemers van het team moeten:
- tenminste 18 jaar zijn bij aanvang van het evenement.
- de reglementen gelezen en akkoord bevonden hebben. Alleen het feit al dat ze zich hebben
ingeschreven bevestigd dat elke deelnemer de volledige en onvoorwaardelijke goedkeuring aan de
reglementen geeft. Bij onduidelijkheden in het reglement is het de verantwoordelijkheid van de
deelnemer om dit bij de pre-race briefing aan te geven.
- medisch in orde zijn om aan dit evenement deel te nemen.
- zich volledig bewust zijn van de risico’s die buitensporten in een dergelijk evenement met
zich mee kunnen brengen.
- na de registratie op de website een vrijwaringsbewijs/disclaimer ondertekenen waarin zij verklaren de
organisatie te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid van alle schade en letsel ontstaan in dit
evenement en van iedere schade toegebracht door hen aan de natuur, eigendommen van derden of
andere deelnemers. Dit ondertekende vrijwaringsbewijs dient digitaal of per post naar de organisatie
van de 11 Steden MTB Xperience gestuurd te worden.
- zich ervan bewust zijn dat alle wegen en paden open staan voor al het overige verkeer.
3.2.2. De organisatie is gevrijwaard van alle handelingen van deelnemers die in strijd zijn met het Nederlands
Burgerlijk Wetboek, Wegen Verkeerswet en Binnenvaart Politie Reglement.
3.2.3. Alle vrijwaringen zoals hierboven genoemd, zijn te vinden op de pagina Downloads
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3.2.4. Alle deelnemers nemen geheel op eigen risico deel aan dit evenemen.
3.2.5. Een team kan alleen deelnemen als alle deelnemers van het team alle vrijwaringen en
registratieformulieren voor 29 augustus 2016 hebben ondertekenend en opgestuurd.
3.3. Verplichte documenten.
3.3.1. Elke deelnemer moet verzekerd zijn voor medische verzorging in Nederland en moet dit middels een
zorgpas/verzekeringskaart kunnen aantonen bij de dagregistratie in Dokkum.
3.3.2. Elke deelnemer moet zich tijdens het gehele evenement kunnen legitimeren zoals gesteld is in de wet op de
identificatieplicht.
4.0 PROGRAMMA

Vrijdag 2 september 2016 Bonifatiuskapel Dokkum
09.00-11.30

Registratie, controle en uitreiking diverse items.
De deelnemers moeten zich als team aanmelden. Tijdens deze registratie zullen een aantal
zaken afgehandeld worden:
* Controle of de inschrijving en handtekening overeenkomt met de namen op de ID papieren
van de deelnemers.
* Controle op aanwezigheid zorgpas, regenjas en reddingsdeken.
* Ontvangst van raceshirts, 2 polsbandjes, evt. goodies, stuurbordje,
stempelkaart, voorgeprogrammeerde Garmin GPS(indien besteld), stuurhouder tbv huur
GPS, 4 AA batterijen tbv de huur GPS, diverse Ti-raps.
* Teams die na 11.30 uur in de Bonifatiuskapel arriveren verliezen het startrecht en zullen
niet kunnen starten aan dit evenement.
12.00-12.30
Racebriefing in Bonifatiuskapel.
13.00
Start 11 Steden MTB Xperience.
16.00-17.00
Verwachte aankomst eerste teams op finish Burgum.
19.15
Verwachte aankomst laatste team op finish Burgum
19.00-21.30
Doorlopend dinerbuffet.
21.30
Prijsuitreiking en avondprogramma.
Lang parkeren:
Het is mogelijk om tijdens de dagregistratie in Dokkum nog een parkeerkaart te kopen ad. € 10,00 wanneer dit
niet is gedaan bij de inschrijving. Met deze parkeerkaart kan de auto geparkeerd worden op een speciaal
gereserveerde parkeerplaats. Per team kunnen maximaal 2 parkeerkaarten gekocht worden. Houd er rekening
mee dat men in Dokkum betaald moet parkeren en het niet mogelijk is om in het centrum of in de omgeving
daarvan de auto een weekend lang achter te laten.
MTB stalling bij de dagregistratie:
Na de dagregistratie maar voor de briefing (12.00 uur) moeten alle MBT’s op een speciaal afgesloten terrein
komen te staan. Deze stalling zal in de directe nabije omgeving van de Bonifatiuskapel zijn. Na de briefing zullen
geen MTB’s meer in de stalling geaccepteerd worden. Alleen op dit speciale terrein vallen de fietsen onder de
verantwoordelijkheid van de organisatie.
MTB stalling op de racecamps:
Na de dagfinish kunnen de MBT’s op een speciaal afgesloten stuk terrein van de racecamp worden gestald. Alleen
op dit speciale terrein vallen de fietsen onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Zaterdag 03 september 2016. Glinstra State Burgum.
06.00-07.00
07.15
07.30
15.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00

Ontbijtbuffet .
Evt. laatste briefing.
Start deelnemersveld massaal.
Finish gehele deelnemersveld op racecamp Molkwerum.
Lopend buffet eerste helft op volgorde van binnenkomst.
Lopend buffet tweede helft op volgorde van binnenkomst.
Prijsuitreiking wedstrijdteams en eventueel avondprogramma.
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Zondag 04 september 2015. Racecamp Camping Seleantsje Molkwerum
06.00-07.00
Ontbijtbuffet.
07.15
Evt. laatste briefing.
07.30
Start deelnemersveld.
15.00-20.00
Finish gehele deelnemersveld op het finishterrein in Dokkum.
De prijsuitreiking voor de wedstrijdteams zal plaatsvinden een half uur na binnenkomst van de nummer drie van
het desbetreffende klassement. De prijsuitreiking vindt plaats in het centrum van Dokkum.
MTB stalling finish:
Na de finish is er geen speciaal afgesloten terrein waar de MTB’s kunnen worden gestald. Bij de sporthal is wel
bewaking aanwezig.
5.0 RACECAMPS
5.1. Racecamps
5.1.1. Vrijdag en zaterdag zal de dag eindigen op een speciaal ingericht racecamp. De teams zijn niet verplicht
om de nacht door te brengen op deze racecamps. De eerste racecamp is op landgoed Glinstrastate nabij het
centrum van Burgum, de tweede racecamp op camping ’t Seleantsje in Molkwerum.
5.1.2. Elk team krijgt een genummerde 3-persoonstent. Alle tenten worden door de organisatie opgezet en na
afloop weer afgebroken. Het nummer van de tent komt overeen met het startnummer van het team. De tent kan
afgesloten worden met het hangslot die de teams bij de camper van de organisatie kunnen ophalen. Alle
hangsloten zijn uniek en worden geleverd met 2 sleutels. De organisatie heeft van elk hangslot een reservesleutel
in geval van verlies.
5.1.3. Op de racecamps en het finishterrein zijn douches en toiletten aanwezig.
5.1.4. Op elke racecamp kunnen de fietsen gestald worden op een speciaal, bewaakt en omheind, terrein. Fietsen
kunnen alleen opgehaald worden indien het startnummer op de fiets overeenkomt met het nummer op het
polsbandje. Alleen op dit speciale terrein vallen de fietsen onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.
5.1.5. Op de parkeerplaats bij de dagregistratie in Dokkum zal vrijdag voor de start een vrachtwagen staan waar
elke deelnemer een sport/weekendtas met slaapzak, slaapmatje, kleding, voeding e.d. in kan leveren. Deze
sporttas is het enige wat de organisatie als bagage voor de deelnemers tussen de racecamps zal vervoeren.
Alle persoonlijke bezittingen moeten in deze tas passen en mag het maximale gewicht van 25 kg per tas niet
overschrijden. Er worden alleen tassen geaccepteerd die zijn voorzien van een polsbandje met teamnummer
welke bij de dagregistratie uitgegeven wordt.
5.1.6. De teamsporttassen kunnen na de finish bij de sporthal de Trimmer in Dokkum opgehaald worden.
5.1.7. Na de overnachting is het de verantwoordelijkheid van de deelnemers dat de bagage weer bij de speciaal
ingerichte plek wordt ingeleverd. Tijden van inlevering volgen op het racecamp.
5.1.8. De organisatie verzorgt op zowel zaterdag als zondag een accommodatie waarin de deelnemers kunnen
eten, drinken en verblijven. Van vrijdag op zaterdag maken we gebruik van de faciliteiten van
www.landgoedglinstrastate.nl te Burgum en van zaterdag op zondag van de faciliteiten www.campingseleantsje.nl
* Ontbijt; op zaterdag- en zondagochtend.
- Koffie, thee, water, chocolademelk, melk en vruchtensap.
- Yoghurt, muesli, vers fruit en cornflakes.
- Bruin en wit brood, boter, jam, pindakaas, honing, hazelnootpasta etc.
- Cevrelaat worst, boterhamworst, ham, kaas en gekookte eieren.
* Diner; op vrijdag- en zaterdagavond.
- Rauwkostsalade.
- Diverse blanke pasta’s.
- Diverse pastasausen.
- Kip en/of varkensvlees.
- Aardappel variëteit.
- Warme groente variëteit.
- Toetje.
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* Er is voldoende keuzemogelijkheid voor vegetariërs.
* Ontbijt en diner alleen verkrijgbaar tegen inlevering van de cateringmunten welke uitgegeven worden na
binnenkomst van een dagetappe.
* Voor zowel het ontbijt als het diner kan er in Molkwerum gekozen worden om in twee groepen te eten.
Afhankelijk van de volgorde van binnenkomst zal het team een cateringmuntje krijgen voor de eerste of tweede
groep.
* Tijdens het gehele verblijf op de racecamp is er voldoende gratis vers drinkwater beschikbaar.
* In beide racecamps zijn de gehele dag tegen betaling alcoholische en non-alcoholische dranken verkrijgbaar.
* ’s Avonds is er een eventueel avondprogramma. Nadere info volgt tijdens de verschillende briefings.
5.1.9. Elke avond zal er een prijsuitreiking plaatsvinden voor de dagwinnaars van het wedstrijdklassement.
5.1.10. Op beide racecamps zal een mobiele werkplaats aanwezig zijn, bemand door www.meindertfiets.nl .
Tegen een redelijke vergoeding kan men hier mankementen aan de MTB laten verhelpen of kapotte
onderdelen(indien voorradig) laten vervangen. Er kan alleen contant betaalt worden.
5.1.11. Op beide racecamps is er tot 19.00 een post van www.dmh-nederland.nl aanwezig voor medische
problemen.
5.1.12. Op of nabij beide racecamps zijn afspuitmogelijkheden voor de fietsen aanwezig
6.0 PARCOURS
6.1. Informatie over het parcours
6.1.1. Het exacte parcours wordt geheim gehouden tot aan de briefing van het evenement.
6.1.2. Deelnemers zijn ten alle tijden verplicht om tijdens een etappe de uitgepijlde route van de GPS te volgen
met uitzondering van punt 6.1.3. en 6.1.4.
6.1.3. Deelnemers zijn vrij om binnen de stadsgrenzen af te wijken van de uitgepijlde route om een winkel,
horeca etc. te bezoeken.
6.1.4. De teams mogen ten alle tijden de uitgepijlde route verlaten in geval van calamiteiten en/of pechgevallen.
6.1.5. Teams zijn verplicht om op het gehele parcours het stuurbord met teamnummer duidelijk op de fiets te
voeren.
6.1.6. De organisatie kan in onvoorziene omstandigheden een aanpassing in de route maken. Dit zal te allen tijde
aangegeven worden tijdens de briefing voorafgaand aan een dagetappe of op de stempelpost in een willekeurige
stad binnen een etappe waarop deze verandering betrekking heeft.
6.2. Etappes.
6.2.1. Dit evenement bestaat uit drie etappes.
6.2.2. De vrijdagetappe loopt van Dokkum naar Burgum. Deze etappe is ca 65 km.
6.2.3. De zaterdagetappe is de koningsetappe en voert de teams via Sneek, IJlst en Sloten, Stavoren naar
Molkwerum. Deze etappe is ca. 180 kilometer lang.
6.2.4. De zondagetappe zal de teams via de steden Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen Franeker en
Leeuwarden uiteindelijk weer naar Dokkum brengen. Deze etappe is ca. 140 km lang.
6.2.5. De etappes starten en finishen telkens op een racecamp muv de start en finish in Dokkum.
6.3. Tijdsblokken
6.3.1. Tijdens de drie dagetappes zijn er in totaal 4 tijdsblokken waar de tijd van de rijders opgenomen wordt.
6.3.2. Vrijdag 2 september; 1 tijdsblok van ca. 45 km in het midden van de etappe.
6.3.3. Zaterdag 3 september; 2 tijdsblokken. De eerste is vanaf de start en ca. 105 km lang. De tweede is aan het
einde van de etappe en ca. 30 km lang.
6.3.4. Zondag 4 september; 1 tijdsblok van ca 30 km ca 30 km na de start.
6.3.5. Het parcours van deze tijdsblokken is deels uitgepijlt en/of belint.
6.3.6. Na afloop van elke etappe worden de GPS-en van de top 10 van elk klassement ingenomen en
gecontroleerd op het juist nafietsen van de route. Deze GPS-en zijn na de avondbriefing weer op te halen bij
wedstrijdleiding.
6.3.7. Het afsnijden van de route in een tijdsblok resulteert in een uitsluiting voor het wedstrijdklassement.
6.3.8. In elk tijdsblok bevindt zich een geheime stempelpost. Het missen van deze geheime stempelpost resulteert
in een uitsluiting voor het wedstrijdklassement.

6

Versie 6.1 d.d. 20 augustus 2016.

Reglement “11 Steden MTB Xperience” 2-4 september 2016.

6.3.9. Het kan voorkomen dat in een tijdsblok verversingsposten en/of reguliere stempelposten zijn opgenomen.
Wachttijden worden niet verrekend.
6.3.10. In het tijdsblok van vrijdag zit 1 brug. Wachttijden worden verrekend + 15 seconden extra wachttijd
voor snelheidscompensatie.
6.3.12. In het tijdsblok van zondag zit 1 brug. Wachttijden worden verrekend + 15 seconden extra wachttijd
voor snelheidscompensatie.
6.4. Verversingsposten
6.4.1. Na ca elke 25-30 kilometer is er een volwaardige verversingspost met vers water, sportdrank, winegums,
hartige nootjes, divers vers fruit en kruidkoek. Uitzondering zijn de verversingsposten 1 en 2 tijdens de zaterdag
etappe. Verversingspost 1 ligt op 55 km na de start en verversingspost 2 op 50 km na verversingspost 1.
6.4.2. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen extra waterposten ingericht worden.
7. UITRUSTING
7.1. Verplichte uitrusting
7.1.1. Per team, tijdens de gehele wedstrijd.
* 1 Mobiele telefoons.
* EHBO pakket met reddingsdeken, snelverband, pleisters, pijnstillers, ORS en sporttape.
* Multi-tool en fietsreparatie onderdelen.
* Sportvoeding voor 3 uur.
* Stempelkaart met daarop de lijst met noodnummers, verstrekt door de organisatie tijdens de
registratie.
7.1.2. Per racer, tijdens de gehele wedstrijd.
* 1 Mountainbike, max 29 inch en geen race-, lig- of triatlon stuur.
* ID bewijs. Dit mag een kopie van het origineel zijn.
* Zorgpas.
* Stuurbord.
* Helm.
* Regenjas, zie ook 7.1.3.
* Polsbandje.
* Bidons of drinksysteem (bijv. Camelback oid) voor minimaal 0,75 liter water/sportdrank.
7.1.3. Tijdens de briefing voorafgaand aan elke etappe zal er duidelijkheid worden gegeven of een regenjas wel of
niet noodzakelijk is.
7.1.4. Wanneer er wijzigingen in de verplichte uitrustingsstukken zijn, dan wordt dit kenbaar gemaakt op de
nieuwspagina van de website en wordt later nogmaals in de nieuwsbrieven herhaalt.
7.2. Aanbevolen uitrusting
* Slaapzak, kussen en slaapmatje.
* Zaklamp.
* Contant geld voor eventuele fietsreparaties en versnaperingen op de racecamps.
* Een slot voor de MTB.
* Persoonlijke toiletartikelen.
* Reserve fietskleding.
* Casual kleding.
* Handdoeken.
* Evt. zwembroek om op de racecamps in het buitenwater te zwemmen.
* Vuilniszakken voor vuile was.
* Persoonlijke medicijnen.
7.3. Uitrustingscontrole
7.3.1. Tijdens de daginschrijvng in Dokkum is er controle op de verplichte uitrusting.
7.3.2. Alle uitrustingstukken zijn voor eigen verantwoording. Vragen hieromtrent kunnen gesteld worden via het
contactformulier van de website.
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7.3.3. Het is de verantwoording van elk team om met de juiste verplichte uitrustingsstukken aan de start te
komen.
7.3.4. Tijdens de race kan er controle zijn op het bij zich dragen van de verplichte uitrustingstukken.
7.3.5. Het niet bij zich hebben van enig verplichte uitrustingsstuk resulteert in een tijdstraf van 1uur per
overtreding.
8.0 TIJDSREGISTRATIE
8.1. Wedstrijdtijd
8.1.1.De tijdsopname van zowel de start als de finish van een tijdsblok gebeurt digitaal met Mylaps Tijdsregistratie chips die aan de stuurbordjes zijn bevestigd.
8.1.2. De tijd die geregistreerd wordt is vanaf de start tijdsblok tot einde tijdsblok.
8.1.3. De tijd van over het gehele parcours zal niet worden bijgehouden. Na afloop van het evenement zullen zsm
alle uitslagen van de tijdsblokken op de site geplaatst worden.
8.2. Klassementen
8.2.1. Er zijn 5 klassementen namelijk Solo mannen, Mannen 2, Dames 2, Mixed 2 en Heren 4.
8.2.2. Indien er meerder tandemteams zijn wordt er tevens voorzien in een klassement voor deze groep.
8.2.3. De leiders van elk klassement starten zaterdag en zondag in een leiderstrui.
8.2.4. Elk teamlid ontvangt bij het passeren van de finish in Dokkum een aandenken. Alleen een volledig
gestempelde stempelkaart geeft recht op een 11 Steden MTB Xperience 11stedenkruisje. Stempels op
andersoortig papier, lichaamsdelen ed zijn niet geldig.
9.0 JURY
9.1. Jury
9.1.1. De jury bestaat uit drie personen namelijk de raceleider, de parcoursleider en de vrijwilligersleider.
9.1.2. De jury zal beslissen in de volgende zaken.
* Bij het niet naleven van de reglementen.
* Aanpassen parcours en/of roadbook door omstandigheden.
9.1.3. Elk van de drie juryleden mag afzonderlijk een beslissing nemen met betrekking tot de eerste drie zaken.
Alleen bij een beslissing omtrent een ingediend protest zijn alle drie juryleden nodig voor de uitspraak over het
ingediende protest.
9.1.4. De teams en deelnemers kunnen niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de jury omtrent een ingediend
protest. De uitspraak is bindend voor alle partijen.
9.1.5. Daar waar dit reglement niet of maar gedeeltelijk in is voorzien, wordt in alle redelijkheid naar een
oplossing gezocht.
9.2. Protesten
9.2.1. Protesten moeten schriftelijk bij de bemanning van de eerst volgende Racecamp ingeleverd worden.
9.2.2. Protesten moeten de volgende zaken bevatten:
* Tijd datum en plek van het voorval.
* Naam en nummer van het team wat het protest indient.
* Reden en omschrijving van het protest.
* Eventuele getuigen buiten het team.
9.2.3. Onvolledige protesten worden niet in behandeling genomen.
9.2.4. Zodra de jury tot een uitspraak is gekomen zal deze met het team besproken worden.
9.2.5. Onsportieve protesten resulteren in een straf voor het protesterende team.
9.2.6. Er kunnen geen protesten ingediend worden betreffende nadelige gevolgen door zaken die niet bij machte
van de organisatie liggen. Bijv. het weer, verkeer, lokale verordeningen etc.
9.3 Sancties
9.3.1. Diskwalificatie volgt bij de volgende overtredingen:
* Onsportief en onfair gedrag.
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* Moedwillig vernielen andermans eigendommen inclusief die van de organisatie.
* Niet assisteren van een persoon en/of personen in nood.
9.3.3. 1 uur straftijd:
* Het met opzet zich bevinden buiten het uitgepijlde parcours muv punt 6.1.3. en 6.1.4.
* Het achterlaten van afval op het parcours.
* Het ontbreken van verplichte uitrustingsstukken zonder aantoonbare geldige reden.
9.3.4. 2 uur straftijd:
* Het niet dragen van een helm tijdens het fietsen.
* Wanneer een team zich splitst en zich meer dan 200 meter uit elkaar bevindt.
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