REGLEMENT BINNENMAAS WANDELTOCHT
Deelname:
Aan deze tocht kan zowel worden deelgenomen door individuele wandelaars als door wandelgroepen zoals gymnastiek-,
sport- en andere verenigingen, jeugdorganisaties, schoolgroepen, bedrijven, Scoutinggroepen e.a.
Wandelgroepen kunnen d.m.v. voorinschrijving deelnemen aan een wedstrijd op de afstanden 8- 12 - 18 km.
Routes:
Door middel van pijlen en borden zullen voor de routes aanwijzingen worden gegeven. De routes zijn te verkrijgen in het
inschrijfkantoor op het terrein. Er worden vijf wandelroutes aangeboden, finishen kan tot 18:00:
Wandelroutes:
- 8 km, langs de Binnenmaas en de kern Westmaas, Individuele start tussen 11:30 en 12:30, groepsstart 12:00;
- 12 km, langs de Binnenmaas (met overzetveer), Individuele start tussen 11:30 en 12:30, groepsstart 12:00;
- 18 km, geheel rond de Binnenmaas, Individuele start tussen 11:30 en 12:30, groepsstart 12:00;
Alleen voor individuele wandelaars, dus niet voor groepen:
- 25 km, gedeeltelijk langs Binnenmaas (met overzetveer), Individuele start tussen 07:00 en 09:00;
- 40 km, gedeeltelijk langs de Binnenmaas, Individuele start tussen 07:00 en 08:00;
Controle:
Bij de start wordt aan iedere groepsleid(st)er of individuele deelne(e)m(st)er een startkaart uitgereikt, welke onderweg op
enkele punten van een controleteken zal worden voorzien. Zonder deze tekens kan geen herinnering worden uitgereikt.
Verboden is:
- het meevoeren van vlaggen die wijzen in de richting van enige politieke overtuiging;
- het dragen van meer dan twee sportmedailles;
- het meenemen van geluidsapparatuur;
- het wandelen op auto(snel)wegen, tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat.
E.H.B.O.:
Op de wandelroute en het startterrein wordt gezorgd voor deskundige hulpverlening. De plaatsen van de vaste
hulpposten zijn herkenbaar aan een E.H.B.O.-bord, -koffer of -vlag. In noodgevallen belt u met de routecoördinator:
06-27510758 (Maarten)
Honden:
Het is mogelijk honden mee te laten lopen. Als er een medaille verlangd wordt, bedraagt het inschrijfgeld 3,00 euro.
Algemene bepalingen:
Het deelnemen aan de tocht geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer zelf, waarbij de organisatoren in
geen enkel opzicht enige aansprakelijkheid aanvaarden. Dit geldt eveneens voor het bijwonen van evenementen
die op het terrein plaatsvinden, alsmede van de in bewaring gegeven voertuigen, kleding, rijwielen, e.d.
Prijzen:
Voor bijzondere prestaties van wandelgroepen worden fraaie wisselbekers en andere prijzen beschikbaar gesteld. De
beoordeling is in handen van een jury. De uitspraak van de jury is bindend. De jury behoudt zich het recht voor prijzen
niet toe te kennen indien niet aan de door de jury gestelde minimum eisen is voldaan. Indien de prijzen op de Biwantodag zelf niet in ontvangst zijn genomen, kunnen deze op het volgende adres worden afgehaald:
Secretariaat Stichting Biwanto, Laan van Westmolen 84, 3271 BK Mijnsheerenland, op afspraak via 06-37439893.
Herinnering:
Elke wandelaar ontvangt, na voor de eerste maal met goed gevolg de wandeltocht te hebben beëindigd, een speciaal
ontworpen metalen herinneringsmedaille. Zij die voor de 5e, 10e, 15e, etc. maal de tocht hebben volbracht, ontvangen
een speciaal ontworpen jubileummedaille. Alle ander wandelaars krijgen een metalen cijfertje voor bij de medaille.
Start en Finish:
Bij het Scouting clubhuis “’t van Praethuis”, Laan van Moerkerken 27 te Mijnsheerenland.
Bij calamiteiten of voor afmeldingen gedurende de wandeltocht kunt u contact opnemen met de
routecoördinator Maarten (06-27510758).
Het bestuur van de Stichting Biwanto wenst u een prettige wandeling.

