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1.0 DEFINITIE VAN HET EVENEMENT.
De “Raid the North Xperience”, hierna de race genoemd, is een 10-uur durend multisport evenement, open voor
alle teams ongeacht de samenstelling. Elk deelnemend team bestaat uit 2 deelnemers zonder verzorger.
De race is een doorlopende etappe wedstrijd. Tussen de etappes bevinden zich telkens wissellocaties.
2.0 ORGANISATIE EN REGISTRATIE.
2.1. Organisatie.
2.1.1. De “Raid the North Xperience” word georganiseerd door MTB Xperience.
Het postadres is:
MTB Xperience.
p/a Hoofdweg 246.
9765 CM PATERSWOLDE.
E-mail: info@mtb-xperience.nl
2.1.2. De officiële taal tijdens de race is Nederlands tenzij er teams vanuit het buitenland aan de race deelnemen
die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
2.2. Kalender.
De race vindt plaats op 29 oktober 2016.
2.3. Registratie.
2.3.1. Registratie voor de race is alleen mogelijk via de website http://mtb-xperience.nl/mountainbikeevenementen/raid-the-north-xperience
2.3.2. Het inschrijfgeld voor deze race bedraagt €. 115,00 per team en kan alleen doormiddel van een Ideal
betaling via de inschrijfpagina op de site voldaan worden.
2.3.3. Het inschrijfgeld is inclusief gebruik raceshirts, gebruik kano en peddels, kickbikes, kaarten en/of
roadbooks, douchegelegenheid en pasta buffet na afloop met prijsuitreiking.
2.3.4. De registratie is open vanaf 01-01-2016
2.3.5. Er kunnen maximaal 60 teams inschrijven voor de race.
2.3.6. De registratie is open zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn.
2.3.7. Zodra het maximale aantal van 60 betalende teams is bereikt zullen de daaropvolgende teams op de
reservelijst geplaatst worden. Reserve teams worden per direct op de hoogte gesteld wanneer zij in aanmerking
komen om op de definitieve lijst geplaatst te worden.
2.3.8. Zodra een team zich heeft ingeschreven wordt het geplaatst op de deelnemerslijst.
2.3.9. Alleen bij betaling van het inschrijfgeld wordt de inschrijving definitief.
2.3.10. Betalingstermijn is per direct via Ideal op de inschrijfpagina.
2.4. Afzeggingen.
2.4.1. Afzeggingen kunnen alleen plaats vinden via het contactformulier op de website.
2.4.2. Bij alle afzeggingen voor zaterdag 15 oktober 12.00 uur zal het complete verschuldigde bedrag terug
gestort worden minus €. 25,00 administratiekosten. Bij alle afzeggingen na zaterdag 15 oktober 12.00 uur is het
team het complete inschrijfgeld verschuldigd, tenzij er enig ander team op de reservelijst staat die hun plaats wil
en kan innemen. Zodra de betaling van het reserveteam binnen is, zal het volledige inschrijfgeld teruggestort
worden minus €. 25,00 administratiekosten.
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3.0 HET TEAM.
3.1. Definitie van een team.
Een team bestaat uit 2 deelnemers zonder verzorger.
3.1.1. De samenstelling van het team is vrij, er wordt in de einduitslag onderscheid gemaakt tussen mannen en
dames/mixed teams.
3.1.2. Elk team heeft een teamcaptain die het woord voert naar de organisatie en jury toe.
3.1.3. Elk team is zelf verantwoordelijk voor hun eigen voorbereidingen naar de race toe.
3.1.4. Elk team mag onder een zelf gekozen naam racen, mits de naam niet kwetsend of storend is. De organisatie
behoudt het recht om een gekozen naam te weigeren en een andere naam te verlangen van het deelnemende
team.
3.2. Vereisten van het team.
3.2.1. Alle deelnemers van het team moeten:
- tenminste 18 jaar zijn bij aanvang van de race.
- de reglementen gelezen hebben. Alleen het feit al dat ze zich hebben ingeschreven bevestigd dat elke
deelnemer de volledige en onvoorwaardelijke goedkeuring aan de racereglementen geeft. Bij
onduidelijkheden in het racereglement is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om dit bij de
pre-race briefing aan te geven.
- kunnen zwemmen op de onderdelen zoals gesteld onder punt 6.
- 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 meebrengen.
- bij de registratie een vrijwaring ondertekenen waarin zij verklaren de organisatie te vrijwaren
van iedere aansprakelijkheid van alle schade en letsel ontstaan in de race.
- bij de registratie een vrijwaring ondertekenen waarin zij verklaren de organisatie te vrijwaren
van iedere schade toegebracht door hen aan de natuur, eigendommen van derden of andere
deelnemers.
- 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 op de pagina downloads van de website terug te vinden.
3.2.4. Alle deelnemers nemen geheel op eigen risico deel aan de race en alle onderdelen hiervan.
3.2.5. Een team kan alleen deelnemen als alle deelnemers van dit team alle vrijwaringen en registratieformulieren heeft ondertekenend en ingeleverd.
3.3. Verplichte documenten.
3.3.1. Elke deelnemer moet verzekerd zijn voor medische verzorging in Nederland.
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4.0 PROGRAMMA.
Datum:
Locatie:

Zaterdag 29 oktober 2016
Nationaal Park Fries-Drentse Wold
Jongens van Outdoor, van Emstweg 85, 8426 BT Appelscha. Tel: 0031
5164333309
Email: info@dejongensvanoutdoor.nl

Programma:

06.00 - 08.00 Dagregistratie en centrale briefing
08.00 Vertrek met touringcar naar startlocatie
08.30 Start.
16.30 - 18.30 Finish gehele deelnemersveld.
18.00 - 20.00 Pastaparty en prijsuitreiking.

Afstand:
Etappes:
Inschrijven:
Teams:
Disciplines:

± 95 kilometer
8 etappes en bonusetappe
Via site: www.mtb-xperience.nl
Maximaal 60 teams van 2 personen zonder begeleider
Kickbiken, Mountainbiken, Oriëntatielopen, Kanoën, Zwemmen en diverse Special
Tasks
€ 110,- per team (dit is inclusief gebruik raceshirt, alle kaarten, kickbikes, gebruik
kano's en peddels en een pastaparty na de race)

Inschrijfgeld:

5.0 PARCOURS.
5.1. Informatie over het parcours.
5.1.1. Het parcours wordt geheim gehouden tot aan de briefing van de wedstrijd.
5.1.2. Alleen de kaarten verstrekt door de organisatie zijn toegestaan.
5.1.3. De teams zijn vrij om hun eigen route te kiezen tussen 2 Checkpoints (CP’s), tenzij in het Roadbook of op
de kaart anders staan aangegeven.
5.1.4. Het is voor de teams verboden om zich in off limit gebieden te begeven. Deze off limit gebieden zijn
duidelijk op de kaarten aangegeven.
5.1.5. Teams zijn verplicht om op het gehele parcours hun raceshirt duidelijk te dragen. Dus ook tijdens de kanoetappes. Is dit niet het geval dan zal er een aftrek van 1 CP volgen per overtreding.
5.1.6. De organisatie kan in onvoorziene omstandigheden een aanpassing in de route maken. Dit zal te allen tijde
aangegeven worden òp de wissellocatie voorafgaand aan de etappe waarop deze verandering betrekking heeft.
5.2. Etappes.
5.2.1. De race is een doorlopende etappewedstrijd. Tijden tijdens deze etappes worden wel geregistreerd.
5.2.2. De race bestaat uit een 8 verschillende etappes en een bonusetappe.
5.2.3. De etappes starten en finishen telkens op een wissellocatie.
5.2.4. Elke etappe bestaat uit verschillende CP’s eventueel aangevuld met verplichte punten (VP’s). (zie voor
verdere uitleg 5.3 en 5.4)
5.2.5. Wanneer een team er voor kiest om een gehele etappe over te slaan zal dit team in de einduitslag nooit
hoger kunnen eindigen dan enig team dat meer geldige etappes heeft volbracht.
5.2.6. Een etappe is pas geldig wanneer tenminste 50% van de CP’s zijn aangedaan. Het halen van minder dan
50% van de CP’s in een etappe staat gelijk aan het overslaan van een etappe.
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5.3. Checkpoints (CP) en Bonuspunten(BP’s).
5.3.1. Elke CP of BP staat omschreven in het roadbook.
5.3.2. Het aantal behaalde geldige etappes, CP’s en bonuspunten is bepalend voor de einduitslag. Bij gelijk aantal
etappes, CP’s en BP’s geldt pas de eindtijd.
5.3.3. Alle etappes hebben een doorlopende CP nummering gerekend vanaf de start, waarbij de start en de finish
wissellocaties(TA’s) zijn.
5.3.4. Op elke CP, met uitzondering van de start en finish van een etappe, hangt een kniptang. Met deze kniptang
wordt in het corresponderende vakje van de knipkaart een perforatie gemaakt.
5.3.5. CP’s hoeven niet in numerieke volgorde opgehaald te worden, tenzij anders op de kaart staat vermeld.
5.3.6. CP’s van een etappe worden verwijderd zodra het laatste team de bewuste etappe heeft afgerond.
5.4. Verplichte punten (VP).
5.4.1. Elke plaats van een VP staat aangegeven in het roadbook.
5.4.2. Een VP is een verplichte plek om te passeren.
5.4.3. Een VP kan zowel bemand als onbemand zijn. In het roadbook staat niet aangegeven of de VP bemand of
onbemand zal zijn.
5.4.4. Bemande VP’s registreren de teams die dit punt passeren.
5.4.5. Bemande VP’s hoeven niet zichtbaar te zijn.
5.4.6. Op een VP is geen kniptang aanwezig.
5.4.7. Het niet volgen van een VP resulteert in een aftrek van 4 CP’s.
5.5 Wissellocatie en tijdsregistratie. (TA)
5.5.1. Elke TA staat aangegeven in het roadbook.
5.5.2. Tussen de etappes bevinden zich TA’s.
5.5.3. Op elke TA is CP bemanning aanwezig.
5.5.4. De rusttijd cq wisseltijd op de wissellocatie is vrij muv het gestelde onder punt 5.5.5.
5.5.5. Op een aantal wissellocaties geldt een deadline. Bij het niet halen van de bewuste deadline mag het team
niet starten voor de volgende etappe of moet een aangepaste route naar de volgende TA volgen of krijgt een aantal
CP’s in aftrek. De deadlines gelden voor aankomst op de TA.
5.5.6. Elke team is er zelf voor verantwoordelijk om zich op tijd bij de CP bemanning te melden.
5.5.7. De eerste en laatste starttijden staan duidelijk in het roadbook vermeld.
5.5.8. Teams die besluiten om een etappe over te slaan moeten zich met de mountainbike verplaatsen naar de
volgende TA en zich daar melden bij de CP bemanning.
5.2.9. Bij de pre-race briefing wordt de officiële racetijd gezet.
5.5.10. Elke vorm van verzorging van het team buiten de TA is niet toegestaan.
5.5.11. Elke aanwijzing van de CP bemanning dient opgevolgd te worden.
5.6. Kaarten.
5.6.1. Elk team ontvangt pre-race en tijdens de race een aantal staf-, Google- en/of historische kaarten.
6.0 DISCIPLINES.
Elke etappe kan bestaan uit 1 van de onderstaande disciplines.
6.1. Oriëntatie lopen.
Er wordt gelopen door diverse terreinen.
6.2. Mountain Biking.
Er wordt gefietst met een ATB door diverse terreinen. Het dragen van een goedgekeurde fietshelm is te allen
tijde verplicht.
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6.3 Kanoën.
Er wordt gekanood met een, door de organisatie verstrekte, tweepersoons kano over een binnenwater. Het
gebruik van eigen peddels, zeil en kite is niet toegestaan.
6.4. Zwemmen.
Er wordt gezwommen op vaarten, plassen en meren. De maximale afstand is ca. 50 meter. Het gebruik van
ongemotoriseerde hulpmiddelen is toegestaan.
6.5. Kickbiken.
Beide deelnemers leggen een parcours af op voornamelijk onverharde wegen. Het dragen van een goedgekeurde
fietshelm is te allen tijde verplicht.
6.6. Special tasks.
Tijdens de race krijgen de deelnemers een aantal special tasks. Tijdens deze special tasks zijn telkens extra CP’s te
verdienen. Het is verplicht om aan deze special tasks deel te nemen.
7. UITRUSTING.
7.1. Verplichte uitrusting.
7.1.1. Per team, tijdens de gehele wedstrijd.
* 1 Kompas.
* 1 Mobiele telefoons, waterdicht verpakt.
* 1 Waterdichte kaarthoes.
* 1 Kaarthoekmeter 1:25.000 en 1:50.000.
* 1 Watervaste stiften.
* 1 EHBO pakket met pleisters, tape, verband en steriele gaasjes.
* 1 Gesealde lijst met noodnummers, verstrekt door de organisatie tijdens de registratie.
7.1.2. Per racer, tijdens de gehele wedstrijd.
* 1 Aluminium reddingsdeken.
* 1 Rugzak, geen heuptas.
* 1 Fluit onder directe handbereik.
* Fietsreparatieset met reserve binnenband en fietspomp.
7.1.3. Per racer, tijdens de etappes als aangegeven in het Roadbook.
* 1 Mountainbike met kilometer teller, max 29 inch en geen race-, lig- of triatlon stuur.
* 1 Goedgekeurde mountainbikehelm.
7.1.4. Elke deelnemer moet te allen tijde zijn eigen verplichte uitrusting dragen. De verplichte teamuitrusting
mag gesplitst worden tussen de twee racers.
7.1.5. Het Roadbook geeft alleen de verplichte uitrusting aan die specifiek bij desbetreffende etappe verplicht is.
7.1.6. 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.
* Kampeeruitrusting voor op de start/finishlocatie (tent, slaapzak, kookgerei, tarp etc.).
* Kaarthouder voor op het fietsstuur.
* Reserve kledij.
* Zonnebril en baseballpet tijdens de wateretappes.
* 2 Bidons of drinkzak systeem.
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7.3. Uitrusting per team verstrekt door de organisatie.
* Alle kaarten voor de racer.
* 2 Race shirts.
* 1 Tweepersoons kano.
* 2 Enkelblad peddels.
* 1 Gesealde kaart met noodnummers.
* 2 Kickbikes
* Twee stuurbordjes met teamnummer.
7.4. Uitrustingscontrole.
7.4.1. Vooraf aan de wedstrijd is er geen controle op de verplichte uitrusting.
7.4.2. Alle uitrustingstukken zijn voor eigen verantwoording. Vragen hieromtrent kunnen gesteld worden via het
contactformulier van de website.
7.4.3. Het is de verantwoording van elk team om met de juiste verplichte uitrustingsstukken aan de start te
komen.
7.4.4. Tijdens de race zal er controle zijn op het bij zich dragen van de verplichte uitrustingstukken.
7.4.5. Het niet bij zich hebben van enig verplichte uitrustingsstuk resulteert in een tijdstraf van 1 CP per missende
item. Als uitzondering geldt de aluminium reddingsdeken, hier geldt een straftijd van 2 CP’s.
7.5. Vaardigheidscontrole.
7.5.1. Er kunnen voor alle onderdelen vaardigheidscontroles gehouden worden. Daarnaast is het de eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemers om over voldoende vaardigheden te beschikken op straffe van het niet
mogen starten van het betreffende onderdeel.
7.6 Verboden uitrusting.
7.6.1 Het is verboden om de volgende zaken bij zicht te hebben of te gebruiken tijdens de race:
* GPS in welke hoedanigheid dan ook.
* Elke vorm van land- en waterkaarten welke niet door de organisatie zijn verstrekt.
8.0 TIJDSREGISTRATIE.
8.1. Wedstrijdtijd.
8.1.1. De tijd die geregistreerd wordt is vanaf de start tot de binnenkomst op de finish.
8.1.2. Het eindklassement is een optelling van de gehaalde etappes en daarna pas het aantal CP’s en BP’s. Bij
gelijk aantal etappes, CP’s en BP’s geldt de wedstrijdtijd tussen start en finish.
8.2. Klassementen.
8.2.1. Er is een mannen en dames/mixed klassement.
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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.
* Bij het toekennen van straftijden.
* Aanpassen parcours en/of Roadbook door omstandigheden.
* Ingediende protesten.
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 TA 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.
9.2.7. Er kunnen geen protesten ingediend worden betreffende uitrustingsstukken welke in goede staat door de
organisatie zijn verstrekt en tijdens een etappe kapot gaan door gebruik van het team. Daarentegen zal de
organisatie, zover het bij machte is, zorgen voor een vervangend item.
9.3 Sancties.
9.3.1. Diskwalificatie volgt bij de volgende overtredingen:
* Gebruik GPS tijdens de race in welke hoedanigheid dan ook.
* Gebruik kaarten in de race anders dan door de organisatie verstrekt.
* Gebruik van gemotoriseerd vervoer in de etappes anders dan door de organisatie verzorgt.
* Onsportief en onfair gedrag.
* Moedwillig vernielen andermans eigendommen inclusief die van de organisatie.
* Niet assisteren van een persoon en/of personen in nood.
9.3.2. Bij verlies van een knipkaart wordt het aantal te behalen CP’s op deze knipkaart in mindering gebracht.
9.3.3. Aftrek van 4 CP’s:
* Aangenomen hulp van teamassistentie buiten de wissellocatie.
* Gebruik mobiel telefoon anders dan in een noodgeval en om de organisatie op de hoogte te
stellen over bijzonderheden op het parcours.
* Het niet dragen van een reddingsvest tijdens de kano-etappe.
* Het zich bevinden in een off limit gebied, met opzet of per ongeluk.
* Het niet volgen van een VP.
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9.3.4. Aftrek van 2 CP’s:
* Het niet dragen van een helm tijdens het fietsen.
* Het niet zichtbaar dragen van het raceshirt.
* Wanneer een team zich splitst en meer dan 100 meter uit elkaar is.
* Het slepen van de kano over de grond.
* Het weggooien of achterlaten van afval in de natuur.
* Het niet bij zich dragen van de reddingsdeken.
* Het niet ophalen van CP’s in numerieke volgorde indien het roadbook dit aangeeft.
9.3.5. Aftrek van 1 CP.
* Het missen van alle overige verplichte uitrustingstukken per overtreding.
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