Reglement deelnemers Groesbeeks Gruwelijkste
1. Algemeen
1.1. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich gedragen zoals een goede sporter past, met een eigen
sportieve verantwoordelijkheid, naleving van het reglement en opvolging van de instructies van de
organisatie.
1.2. Groesbeeks Gruwelijkste is geen wedstrijd maar een toeristische prestatietocht met een fonds
wervend karakter voor de bestrijding van energiestofwisselingsziekte.
1.3. Met de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.
1.4. Groesbeeks Gruwelijkste wordt deels verreden in kwetsbare natuur. De deelnemers zijn zich daarvan
bewust en zullen daarnaar handelen. De organisatie onderschrijft de uitgangspunten van
S(up)portfornature; deze uitgangspunten kunnen de deelnemers raadplegen op www.supportfornature.nl
1.5. Het is de deelnemers verboden om afval zoals o.a. verpakkingsmaterialen en bidons achter te laten in
het bos en zullen deze meenemen naar de start- en finishplaats of achterlaten in de aanwezige
vuilnisbakken bij de verzorgingsposten
1.6. De deelnemers dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de organisatie en politie. De
organisatie is gerechtigd een deelnemer te weigeren of uit de tocht te halen, indien zij van oordeel is dat
(verdere) deelname om wat voor reden dan ook onwenselijk is.
1.7. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeldrecht voor publiciteit van de organisatie van
Groesbeeks Gruwelijkste of ROAd4energy, zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is.

2. Deelname
2.1. Deelname aan Groesbeeks Gruwelijkste is alleen mogelijk na inschrijving en het betalen van het
inschrijfgeld per persoon of per team.
2.2. Inschrijving door de deelnemer verplicht hem/haar tot het betalen van het inschrijfgeld.
2.3. De deelnemers hebben geen enkel recht op restitutie of vermindering van het betaalde inschrijfgeld,
ook indien zij om wat voor reden dan ook niet aan de tocht deelnemen of van (verdere) deelname door de
organisatie worden uitgesloten.
2.4. Deelname staat open voor een ieder ouder dan: 16 jaar (100, 75 en 50 kilometer), 12 jaar (25
kilometer) , met een goede basisconditie en die voldoende gezond is. Personen jonger dan 18 jaar dienen

schriftelijke toestemming van de ouders of verzorgers te overleggen bij het ophalen van startnummer aan
de organisatie.
2.5. Alle deelnemers aan Groesbeeks Gruwelijkste zijn verplicht om tijdens de tocht een goedgekeurde
fietshelm te dragen en te fietsen op een deugdelijke mountainbike.
2.6. Deelname aan Groesbeeks Gruwelijkste geschiedt op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid
en elke deelnemer is zich bewust van de risico’s tijdens de tocht. De organisatie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies, diefstal etc. van materiaal.
2.7. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verwonding aan lichaam of overlijden. Door
deelname verklaart de deelnemer de organisatie niet aansprakelijk te stellen ingeval van ongevallen,
diefstal, etc.
2.8 De deelnemers wordt aangeraden zelf een ongevallenverzekering af te sluiten.
2.9 De deelnemer is verplicht om zijn persoonlijke gegevens op de achterkant van het startnummer in te
vullen voor vertrek van het sportpark.

3. De tocht
3.1. Groesbeeks Gruwelijkste kent 4 afstanden. Een route van ca. 100 kilometer, een route van ca. 75
kilometer, een route van ca. 50 kilometer een route van ca. 25 kilometer. Alle routes gaan gedeeltelijk over
hetzelfde parcours. De af te leggen routes zijn grotendeels off-road.
3.2. De deelnemers moeten bij inschrijving aan de tocht een keuze maken voor één van de vier routes.
3.3. De routes lopen voor delen over particuliere grondgebieden en behoren niet in alle gevallen tot vrij
toegankelijke mountainbiketracks. Aan de deelnemers wordt verzocht de route niet als standaard route in
hun GPS op te nemen.
3.4. De starttijden van de verschillende afstanden worden gepubliceerd op de website van ROAd4energy
(www.road4energy.nl). Na 10.00 uur worden er geen startbewijzen meer verstrekt en wordt een
deelnemer uitgesloten van deelname.
3.5. De deelnemers zijn verplicht het door de organisatie verstrekte herkenningsteken/fietsschild zichtbaar
op de fiets te dragen. Het niet dragen hiervan op de fiets kan leiden tot een boete op de niet vrij
toegankelijke mountainbiketracks door toezichthouders van de grondeigenaren en/of het uit de tocht
halen van de deelnemer door de organisatie.
3.6. Op de route zijn verzorgingsposten aanwezig. Hier zijn basisvoorzieningen zoals: water, energydrank,
krentenbol en bananen aanwezig.
3.7. Op elke verzorgingspost is een mecanicien aanwezig voor eerste hulp bij pech.

4. Verkeer

4.1. Gedurende de tocht zijn alle deelnemers aan Groesbeeks Gruwelijkste gewone verkeersdeelnemers.
Dit houdt in dat de deelnemer tijdens het fietsen de normale verkeersregels hanteert en in acht neemt. Er
is geen gesloten parcours, dus er moet soms gewacht worden met oversteken. Verkeersregelaars zorgen
ervoor dat je veilig kunt oversteken. Hun aanwijzingen moeten dwingend opgevolgd worden.
4.2. Als deelnemer aan Groesbeeks Gruwelijkste houd je rekening met wandelaars en waak je zowel over je
eigen veiligheid als ook die van anderen.
4.3. De deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de politie of organisatie op te volgen. Het negeren
van deze aanwijzingen kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de tocht.
4.4. Heb respect voor mederecreanten, natuur en milieu.

5. Medische verzorging
5.1. De organisatie draagt tijdens Groesbeeks Gruwelijkste zorg voor de aanwezigheid van EHBO’ers.
5.2.Bij iedere verzorgingspost is een EHBO’er aanwezig en tevens is er een mobiel EHBO-team inzetbaar.
5.3. EHBO houdt in het verrichten van zogenaamde eerste hulp of het aanbrengen van zogenaamde
noodvoorzieningen in afwachting van de reguliere lokale hulpverlening.
5.4. Indien spoedeisende hulp noodzakelijk is bel dan direct 112.
5.5 Op achterkant van het startnummer staat een medisch noodnummer. Op dit nummer is de centrale
EHBO meldpost bereikbaar. Zij kunnen het mobiele EHBO team naar de deelnemer sturen. Maak altijd
melding bij de centrale EHBO meldpost van het letsel van een deelnemer.
5.5. Een gewonde deelnemer mag niet alleen achter gelaten worden. Wacht op een extra persoon en ga
dan op zoek naar hulp of blijf in afwachting van de reguliere lokale hulpverlening.
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