Reglement avondvierdaagse

Deelgenomen kan worden door iedere wandelaar, zowel individueel als in groepsverband.
De af te leggen afstanden zijn:, 4 x 5 km, 4 x 10 km naar eigen keuze. Ook bestaat de mogelijkheid
deel te nemen voor één avond.
Start
-

De scholen worden verdeeld in groepen. Elke school start op een “eigen tijdstip” welke voor
de eerste drie avonden gelijk zal zijn. De laatste avond starten we om 18.30 uur in volgorde
van de vorige avonden.

-

Er zal gestart worden vanuit twee startvakken. De groep in startvak één, start op het teken
van de marsleider. Startvak twee is het verzamelvak.

-

De Abe Lenstraboulevard zal vanaf de kant van Het Palet afgesloten worden voor het
verkeer. Deelnemers dienen vanaf de Noordkant, via de Atalantastraat, het terrein te
betreden. Daar is voldoende parkeerruimte.

-

Scholen kiezen zelf een verzamelpunt en maken deze herkenbaar door een vlag/stand etc.

-

Zowel bij de start als bij de finish aan- en af melden bij de desk d.m.v. het tonen van de
startkaart en het scannen van de QR code die per school verstrekt wordt!

-

Kinderen kunnen door de ouders worden opgehaald bij het verzamelpunt van hun school na
het passeren van de finish.

Betreffende de groepen geldt het hierna volgende:
-

De deelnemende kinderen zullen in groepen van 30 of 40 personen lopen met daar 6/8
begeleiders. Eén begeleider houdt toezicht op een groepje van 4/5 kinderen.

-

Begeleiders zijn zichtbaar aanwezig d.m.v. het dragen van een geel/groen/oranje hesje! Ze
zijn voor de organisatie herkenbaar als aanspreekpunt, en zorgen ervoor dat de groepen bij
elkaar blijven, met daartussen een gepaste afstand.

-

Om de groepen bij elkaar te houden zullen er twee begeleiders vooraan lopen en twee
begleiders achteraan. Deelnemers en overige begeleiders blijven hier tussen in lopen.

-

Tijdens de laatste avond lopen de scholen, verdeeld in groepen, bij elkaar. Uiteraard alleen
met begeleiders! De volgorde van de scholen is gelijk aan die van de vorige avonden.

-

Tijdens de laatste avond is er geen gelegeheid om, geïnitieerd door de school, onderweg
bloemen o.i.d. aan de deelnemers te geven. Dit kan eventueel wel nadat de groep de finish
heeft gepasseerd, bij het verzamelpunt waar ook de medailles worden uitgedeeld.

-

Individuele lopers lopen apart van de scholen op de door de organisatie aan te wijzen plaats
teneinde geen storende factor voor de groepen te zijn. Individuele lopers lopen op eigen
risico.

Communicatie:
-

Via het inschrijfformulier zult u gevraagd worden om een telefoonnummer. Dit nummer
zullen we registeren alszijnde “coördinator” van deze groep en opnemen in een appgroep. In
geval van calamiteiten, of informatie die op korte termijn met elkaar gedeeld dient te
worden, zullen we gebruik maken van deze appgroep. U, als coördinator, kunt dan, via de
meestal al bestaande app van uw school, vrij eenvoudig de informatie verder verspreiden.
Ook de site, met daaraan gekoppeld facebook, zal naast de appgroep als communicatie
middel ingezet worden. Na de avondvierdaagse zal de appgroep opgeheven worden.

Verstrekking medailles
-

Als de vier avonden met succes volbracht zijn, ontvangen de deelnemers een medaille. De
deelnemers aan één wandelavond ontvangen een dagmedaille. Scholen ontvangen op de 3e
avond de medailles bij het afmelden aan de desk.

Controle
-

Iedere groep/school/deelnemer is verplicht zijn startkaart door de daartoe aangewezen
controleurs te laten merken of scannen. Zowel bij start als bij finish aan- en afmelden bij de
desk.

Medische Verzorging
-

EHBO is aanwezig bij de start en finish, en zal de route per fiets begeleiden.

Wandelaars attentie!
-

Door middel van deelname gaat u akkoord met dit reglement en zorgt u voor handhaving van
de gemaakte afspraken.
Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken.
Let op tegemoet- en achteropkomend verkeer en hinder andere weggebruikers niet.
Ondanks de aanwezigheid van verkeersregelaars bent u mede verantwoordelijk voor uw
eigen veiligheid.
De aanwijzingen van de organisatoren, controleurs en verkeersleiders, als zodanig
herkenbaar, dienen stipt te worden opgevolgd.

Diskwalificatie volgt onherroepelijk bij:
-

Wanordelijk gedrag, het zich niet houden aan de voorwaarden/afspraken in dit reglement.
Het niet opvolgen van bovengenoemde aanwijzingen.

De organisatoren van de Avondvierdaagse kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld bij
ongeval, vermissing van eigendommen enz.

