REGLEMENT Twentse Rolstoel4Daagse
Artikel 1. Organisatie
De Twentse Rolstoel4Daagse wordt georganiseerd door
de Stichting Twentse Sportbelangen (S.T.S.) te Delden.
Artikel 2. Deelname
Deelname staat open voor iedere rolstoelgebruiker
die in staat is zich op eigen kracht, dus zelfstandig en
handmatig, in de rolstoel voort te bewegen.
Artikel 3 Training
De organisatie verwacht van deelnemers zodanige
training dat zij in staat zijn dagelijks de gekozen
afstand te rijden.
Artikel 4. Medisch onderzoek
Iedere deelnemer/deelneemster wordt geadviseerd
voor de Twentse Rolstoel4Daagse een medisch onderzoek te laten verrichten.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
De S.T.S. is op geen enkele wijze verantwoordelijk of
geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte
van de deelnemers, ongeacht de oorzaak daarvan.
Evenmin draagt de S.T.S. verantwoording voor
diefstallen.
Artikel 6. Parcours
Elke ochtend wordt voor de start een routebeschrijving
verstrekt van het parcours voor die dag. Deelnemers
dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van
de parcoursleiding.
Artikel 7. Niet toegestaan
Tijdens de Twentse Rolstoel4Daagse is het niet
toegestaan:
• van de tocht een wedstrijd te maken,
• op enigerlei wijze uiting te geven aan een 		
politieke gezindheid,
• zich ten opzichte van anderen aanstoot-		
gevend te gedragen,
• reclame-uitingen te dragen, behoudens 		
toestemming van de S.T.S.,
• huisdieren m.u.v. hulphonden mits zij de deelnemer
niet voort trekken, luid spelende geluidsdragers
en dergelijke mee te voeren.
Overtreders van deze bepalingen krijgen een
waarschuwing. Bij herhaling van de overtreding kan
uitsluiting volgen.
Artikel 8. Dagelijkse afstanden
Gekozen kan worden uit de volgende afstanden: 9 km
route (6 t/m 16 jaar), 15, 30, 50 of 70 km. De eenmaal
gekozen afstand kan in principe niet worden gewijzigd.

Het S.T.S. bestuur heeft het recht een alternatieve
Rolstoel4Daagse in te gelasten. De deelnemer kiest er
zelf voor of hij op eigen verantwoordelijkheid hieraan
wenst deel te nemen. Ten allen tijde dient de deelnemer de aanwijzingen van de organisatie op te volgen
en dient hij zich als normale verkeersdeelnemer op de
weg te gedragen.
Artikel 9. Start en finish
Het start- en finishbureau is tijdens de Twentse Rolstoel4Daagse dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur.
De starttijd is tussen 10.00 en 11.00 uur, dit is verschillend per afstand. De controle voor terugmelding sluit
om 17.00 uur.
Artikel 10. Begeleiding
Het is toegestaan de routes per fiets of scootmobiel af
te leggen, echter dit geldt niet als deelname aan de
Twentse Rolstoel4Daagse. Derhalve valt een fietser of
rijder van een scootmobiel niet onder de verzekering
van de Twentse Rolstoel4Daagse.
Artikel 11. Herinnering
Bij het volbrengen van de Twentse Rolstoel4Daagse
ontvangt de deelnemer/deelneemster een herinnering. Een deelnemer met elektrische ondersteuning
ontvangt in navolging van art. 10 dus geen kruisje.
Artikel 12. Voorwaarden
Door inschrijving en deelname aan de Twentse
Rolstoel4Daagse verklaart elke deelnemer op de
hoogte te zijn van het reglement en dit reglement
te aanvaarden.
Artikel 13. Inschrijving
Het inschrijfadres is:
Stichting Twentse Sportbelangen
Postbus 100
7490 AC Delden
www.twentserolstoelvierdaagse.nl
info@twentserolstoelvierdaagse.nl
U kunt zich aanmelden door gebruik te maken van
aangehechte inschrijfkaart of via inschrijving op
de website. De aanmelding is geldig wanneer de
organisatie in het bezit is van de inschrijving en het
verschuldigde inschrijfgeld heeft ontvangen.
Artikel 14. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld dient voor 1 juli te zijn overgemaakt
op IBAN nr.: NL45 RABO 0110 9594 85 t.n.v. Stichting
Twentse Sportbelangen. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld in de begeleidende brief.

