Race Reglementen Adventure Race Drenthe
1.0 DEFINITIE VAN HET EVENEMENT.
Adventure Race Drenthe, organiseert één of meerdere wedstrijden per jaar waarbij de deelnemers in
teams van 2 personen een onbekend parcours moeten afleggen, dit in verschillende etappes. De invulling
van deze etappes wordt bepaald door de organisatie en verandert per keer.  Mountainbiken, (hard-)lopen
en navigeren met kaart en kompas zijn vaste onderdelen.
2.0 ORGANISATIE EN REGISTRATIE.
2.1. Organisatie.
2.1.1. Adventure Race Drenthe word georganiseerd door Stichting: Adventure Race Drenthe.
Postadres
Adventure Race Drenthe
Zuideind 25
9525 TJ Drouwenerveen
of
Info@ardrenthe.nl

2.1.2. De officiële taal tijdens het evenement is Nederlands tenzij er teams vanuit het buitenland aan het
evenement deelnemen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. De voertaal zal in dat geval Engels zijn.
2.2. Kalender.
De datum van het evenement wordt aangekondigd op de website w
 ww.ardrenthe.nl en evt. onze facebookpagina.
2.3. Registratie.
2.3.1. Registratie voor dit evenement is alleen mogelijk via de website w
 ww.ardrenthe.nl
2.3.2.Het verschuldigde inschrijfgeld dient bij inschrijving te worden betaald via internetbankieren. Ons
rekeningnummer NL81RABO 0158 7287 18 tnv Adventure Race Drenthe te Groningen ovv de teamnaam.
Inschrijving is pas officieel na het ontvangen van het inschrijfgeld.
2.3.3. Maximale aantallen inschrijvingen zullen afhankelijk zijn van de categorien en worden indien van toepassing
op de website duidelijk vermeld.
2.3.4. De registratie is enkele maanden  open tot ca. 7 dagen voorafgaand aan de racedag. De precieze data staan
vermeld op de website www.ardrenthe.nl
2.3.5 Indien er maximale aantallen teams zijn vermeld (zie 2.3.3) en deze worden bereikt zullen de daaropvolgende
teams op de reservelijst worden geplaatst. Reserve teams worden per direct op de hoogte gesteld wanneer zij in
aanmerking komen om op de definitieve lijst te worden geplaatst. Deze definitieve lijst is te vinden op de website.

2.3.6. Zodra een team zich heeft ingeschreven wordt het binnen enkele dagen geplaatst op de website .
2.4. Annuleringen.
2.4.1. Annuleringen kunnen alleen plaatsvinden via het contactformulier op de website.
2.4.2. Bij annuleringen gelden de volgende terugbetalingsregelingen:
* 100% bij annulering tot en met 42 dagen voor de wedstrijddag
* 50%

bij annulering tot en met 21 dagen voor de wedstrijddag

* 0%

bij annulering van 20 dagen en minder voor de wedstrijddag

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 de DARS organisatie. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden
beschikbaar worden gesteld.
Door  inschrijving beschikt de organisatie wel over de mogelijkheid om alle deelnemers via e-mail te benaderen
(zoals het versturen van een elektronische nieuwsbrief).
3.0 HET TEAM.
3.1. Definitie van een team.
Een team bestaat uit 2 deelnemers zonder verzorger. Uitzonderingen hierop worden vermeld op de website.
3.1.1. Leeftijd. Afhankelijk van de duur van de race en de betreffende race categorie zijn er minimale leeftijden
gesteld. Deze zijn te vinden op onze website. Dit kan dus per race/categorie en jaar verschillen. Deelnemers jonger
dan 18 jaar zullen toestemming van de ouders/voogd moeten kunnen overleggen aan de organisatie.
3.1.2. Samenstelling:De samenstelling van het team is vrij, er wordt in de einduitslag onderscheid gemaakt in de
verschillende klassementen. Deze kunnen per jaar/categorie en wedstrijd verschillen. Voor de deelnemers aan de
race die onder de DARS valt wordt het reglement van de DARS gevolgd. Deze is te vinden op onze website en die
van de DARS (www.adventureracen.nl) te
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. Via facebook, mail
en de website wordt informatie over de onderdelen en duur, lengte van de etappes gecommuniceerd, waardoor
de deelnemers weten wat er verwacht kan worden.
3.1.5. Elk team mag onder een zelfgekozen 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. Wanneer dit team hier geen alternatief voor geeft behoudt de organisatie
het recht zelf een teamnaam aan te stellen.

3.2. Vereisten van het team.
3.2.1. Alle deelnemers van het team moeten:
- 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 aan te geven.
- medisch in orde zijn om aan dit evenement deel te nemen.
- zich volledig bewust zijn van de risico’s die “buiten sporten” in het algemeen en de inhoud van dit
evenement specifiek (zie 3.1.4) met zich meebrengen.
- 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 tijdens de aanmelding voorafgaand aan de race bij de wedstrijdleiding
worden ingeleverd.
- zich ervan bewust zijn dat als deelnemer je als normale weggebruiker je dient te houden aan de (verkeers-)
regels.
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 deelnemers nemen geheel op eigen risico deel aan dit evenement en alle onderdelen hiervan.
3.2.4. Een team kan alleen deelnemen als beide deelnemers van het team alle vrijwaringen en
registratieformulieren hebben ondertekend en voor de wedstrijd heeft ingeleverd.

3.3. Verplichte documenten.
3.3.1. Elke deelnemer moet verzekerd zijn voor medische verzorging in Nederland en moet dit middels een zorgpas
kunnen aantonen bij de registratie voor het evenement.
3.3.2. Elke deelnemer moet zich tijdens het gehele evenement kunnen legitimeren zoals gesteld is in de wet op de
identificatieplicht.
4.0 PARCOURS.
4.1. Informatie over het parcours.
4.1.1. Het parcours wordt geheim gehouden tot aan de briefing voorafgaand aan de race.
4.1.2. Het parcours wordt in grote lijn (etappe’s, onderdelen, duur en/of lengte) gecommuniceerd met de
deelnemers via website, facebook en/of nieuwsbrief. Het is aan de deelnemers om hier informatie uit te halen
voor hun voorbereiding.

4.1.3. Benodigde materialen die voorkomen uit 4.1.2. worden  (zie ook 5.uitrusting) gecommuniceerd via website
en/of nieuwsbrief. Het is aan de deelnemer hier zorg voor te dragen.
4.1.4. Teams zijn verplicht om op het gehele parcours het stuur(team)nummer duidelijk op de fiets te voeren. In
het geval er niet gefietst wordt het teamnummer duidelijk zichtbaar op de rechter arm te dragen.
4.1.5. De organisatie kan in onvoorziene omstandigheden een aanpassing in de route maken. Dit zal te allen tijde
aangegeven worden tijdens de briefing voorafgaand aan de race en/of op een wisselpunt binnen een etappe
waarop deze verandering betrekking heeft.
5. UITRUSTING.
5.1. Verplichte uitrusting.
5.1.1. Minimaal per team, tijdens de gehele wedstrijd.
*  1 Mobiele telefoon (waterdicht verpakt).
*  EHBO app
*  EHBO pakket (inhoud naar eigen inzicht en gezond verstand).
*  Kaart met daarop de lijst met noodnummers, verstrekt door de organisatie tijdens de registratie.
Voor de gehele lijst voor de betreffende jaargang, categorie en race zijn deze vermeld op de website.
5.1.2. Per racer, tijdens de gehele wedstrijd.
* 1 Mountainbike, max 29 inch en geen race-, lig- of triatlon stuur.
* Goede verlichting (12 uurs deelnemers)
* ID bewijs. Dit mag een kopie van het origineel zijn.
* Zorgpas. Dit mag een kopie van het origineel zijn.
* Fietshelm.
* Regenjas,
* Hesje met teamnummer
* Bidons of drinksysteem (bijv. Camelback oid) voor minimaal 1 liter water/sportdrank.
Voor de gehele lijst voor de betreffende jaargang, categorie en race zijn deze vermeld op de website.
5.1.3. Wanneer er wijzigingen in de verplichte uitrustingsstukken zijn, dan wordt dit kenbaar gemaakt op de
website en wordt later nogmaals in de nieuwsbrieven herhaald.
5.2. Aanbevolen uitrusting.
* Waterdichte kaarthoes
* Extra set droge kleding
* Fiets schoenen
* Persoonlijke medicijnen.
* Fietscomputer
* Eten voor aantal uur van de race
5.3 Niet toegestane materialen.

* Kaartmateriaal anders dan door de organisatie wordt verstrekt
* GPS
5.4. Uitrusting Controle.
5.4.1. Tijdens de pre race inschrijving of tijdens de race zelf is er controle op de verplichte uitrusting.
5.4.2. Alle uitrustingsstukken zijn voor eigen verantwoording. Vragen hieromtrent kunnen gesteld worden via de
contactgegevens op de website. 
5.4.3. Het niet bij zich hebben van één van de verplichte uitrustingsstukken resulteert in een aftrek van punten/
cp’s per overtreding of diskwalificatie. Dit zal in de nieuwsbrief of briefing worden gecommuniceerd.

6.0 PUNTENTELLING
6.1. Puntentelling
6.1.1.De punten worden als volgt geteld. Er wordt gekeken naar hoeveel je hebt behaald in de volgende volgorde:
1. Verplichte punten (VP’s)
2. Controle Punten (CP’s)
3. Bonus Punten (BP’s)
4. Tijd
6.1.2. Aftrek van punten kan plaatsvinden door het niet kunnen tonen van verplichte materialen (of het verbruik
ervan), het niet houden aan regels en/of onsportief gedrag. De hoogte hiervan wordt bepaald door de jury.
6.2. Klassementen.
6.2.1. Er kunnen per jaargang en race verschillende klassementen zijn. Deze worden op de website duidelijk
gemaakt.

7.0 JURY.
7.1 Jury reglement
7.1.1. De jury bestaat uit drie personen namelijk de raceleider, hoofd wp’s en hoofd vrijwilligers.
7.1.2. De jury zal beslissen in de volgende zaken.
* Bij het niet naleven van de reglementen.
* Aanpassen parcours en/of Roadbook door omstandigheden.

7.1.3. Elk van de drie juryleden mag afzonderlijk een beslissing nemen met betrekking tot de bovenstaande zaken.
Alleen bij een beslissing omtrent een ingediend protest zijn alle drie juryleden nodig voor de uitspraak over het
ingediende protest.
7.1.4. 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.
7.1.5. Daar waar dit reglement niet of maar gedeeltelijk in is voorzien, wordt in alle redelijkheid naar een oplossing
gezocht. De uiteindelijke beslissing ligt wel bij de jury.
7.2. Protesten.
7.2.1. Protesten dienen mondeling bij de bemanning van de eerst volgende WP gemeld worden. Indien er tijdens
de race geen oplossing is gevonden, bestaat na afloop van de race de mogelijkheid deze evt. schriftelijk nogmaals
te worden aangeleverd. Aansluitend zal de jury na overleg een uitspraak doen.
7.2.2. Protesten moeten de volgende zaken bevatten:
* Tijd 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.
Dit dient doorgegeven of ingevuld te worden op het eerstvolgende wisselpunt d.m.v. het standaard
protest formulier. Voorbeeld van een protest kan zijn; ontbreken van CP.
7.2.3. Onvolledige protesten worden niet in behandeling genomen.
7.2.4. Zodra de jury tot een uitspraak is gekomen zal deze met het team besproken worden.
7.2.5. Onsportieve of ongegronde protesten resulteren in een straf voor het protesterende team.
7.2.6. 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.
7.3 Sancties.
7.3.1. Diskwalificatie volgt bij de volgende overtredingen:
* Onsportief en onfair gedrag.
* Moedwillig vernielen andermans eigendommen inclusief die van de organisatie.
* Niet assisteren van een persoon en/of personen in nood.
7.3.2. Een punten/CP’s straf volgt bij de volgende overtredingen:
* Het achterlaten van afval op het parcours.
* Het ontbreken van verplichte uitrustingsstukken zonder aantoonbare geldige reden.

* Het niet dragen van een helm tijdens het fietsen.
* Wanneer een team zich splitst en zich meer dan 200 meter uit elkaar bevindt.
8.0 Onvoorziene zaken
8.1  In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet is de beslissing van de organisatie bindend.

