Reglement Kennedytocht om de Noord (K-TodN) en Vrijheidstocht (VT)

1.
Door in te schrijven voor de Kennedytocht om de Noord (80km) of Vrijheidstocht (75km) verklaart de
deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement en alle overige voorschriften en deze te
aanvaarden. In alle gevallen waarin dit reglement en/of overige voorschriften niet voorzien beslist de
organisatie.
2.
De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ziekte of ongevallen van deelnemers,
ongeacht de oorzaak daarvan; hetzelfde geldt voor verlies, diefstal of enige andere vorm van ondervonden
schade.
3.
De K-TodN houdt in 80km lopen binnen 20 uren. De VT houdt in 75km lopen binnen 15 uren. Hierbij
geldt dat alleen marcheren, wandelen en snelwandelen is toegestaan. Hardlopen is dus verboden en kan leiden
tot uitsluiting van verdere deelname.
4.

Het gebruik van een vervoermiddel, om welke reden dan ook, leidt tot uitsluiting van verdere deelname.

5.

De minimum leeftijd voor deelname aan de Kennedytocht is 16 jaar.

6.

De organisatie van de K-TodN restitueert het inschrijfgeld bij annulering niet.

7.
De deelnemer moet alle geldende verkeersvoorschriften correct opvolgen. De deelnemer moet altijd
links van de weg lopen.
8.
De route van de K-TodN en VT is te volgen via de Tocht om de Noord App en met behulp van de
routebeschrijving. Daarnaast worden de routes door middel van routepijlen aangegeven. De routepijlen zijn
voorzien van een reflecterende strip, zodat ze (in het licht van een zaklantaarn) goed zichtbaar zijn. De
deelnemer moet zich nauwgezet aan de routebeschrijvingen houden.
9.
De controlepost is een bepaalde tijd open. Als de deelnemer voor de openingstijd op de post komt moet
de deelnemer er rekening mee houden dat er nog geen stempel kan worden verstrekt. Als de deelnemer na
sluitingstijd de post passeert wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. De tijden worden hieronder
vermeld.
10.
De start van de K-TodN is op vrijdag 17 september tussen 23.30 en 00.30 uur. De eerste 4 lussen
rondom Uithuizen (ca 37km) dienen afgelegd te worden binnen 5,5 tot max. 8.00 uur (max 07.30 in de ochtend).
Dit houdt in dat K-TodN deelnemers moeten starten met de 2e ca 42km tussen 6.00 uur en 7.30 uur 's ochtends
(zaterdag 18 september), niet eerder, niet later! Houd dus rekening met uw wandeltempo, wandelt u bv snel (> 7
km/u) start dan niet te vroeg, anders moet u wachten bij de start op zaterdagochtend..
11.
De VT-lopers vertrekken om 0:30 uur. De eerste 4 lussen rondom Uithuizen (ca 32km) dienen afgelegd
te worden binnen 5,5 tot max. 8.00 uur (max 07.30 in de ochtend). De VT-lopers lopen de eerste lus geen ca
10km, maar ca 5km. Zie plattegrond op de volgende pagina (de route lijn).
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Let op! Deze aangepaste route staat niet vermeld in de routebeschrijving, TodN App en is ook niet
uitgezet met pijlen.

12.

Tussen 23.30 uur en 06.00 uur mag de deelnemer geen lawaai maken.

13.
Deelnemers dienen vanaf 23.00 uur een reflecterende hesje (of kleding) te dragen. Graag zelf
reflecterende kleding/hesje meenemen. Indien dit voor u niet mogelijk is, dan zal de organisatie een hesje
verstrekken. Hiernaast moeten alle deelnemers een zaklantaarn bij zich dragen, omdat niet alle wegen en
paden goed zijn verlicht. Bovendien lichten de reflecterende strips op de routepijlen beter op m.b.v. het licht van
een zaklantaarn.

Wij wensen jullie veel succes in de Kennedytocht & Bevrijdingstocht!

P.S.
Deelnemen aan de Tocht om de Noord is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie
accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet
worden (er vindt geen gehele restitutie van inschrijfgelden plaats).
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