Avondvierdaagse
Reglement
• De deelnemer die handelt in strijd met dit reglement kan uitgesloten worden van verdere deelname aan de
Avondvierdaagse.
• De leiding van het jeugdwerk, welke aanwezig is bij de start, controles en aankomst, is bevoegd om de
deelnemerskaart in te trekken indien er sprake is van wangedrag.
• De deelnemers hebben zich te houden aan de categorie-indeling.
• Deelnemers tot en met 14 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene te lopen.
• De starttijden zijn vermeld in de tabel hieronder. De sluitingstijd van de eindcontrole is 22.00 uur.
• Bij aanvang van de 1e wandelavond ontvangen de deelnemers een deelnemerskaart. Deze kaart moet men
tijdens de wandeltochten bij zich hebben. Bij start, aankomst en controles dient de deelnemerskaart te worden
afgestempeld.
• Voor het behalen van een medaille of de daaropvolgende onderscheiding moet men vier van de vijf routes
lopend hebben afgelegd. Op de deelnemerskaart mogen geen stempels ontbreken.
• Het is de deelnemers verboden te liften, te roken in bos- en heidegebieden, schade toe te brengen aan de
natuur en andermans eigendommen of storend op te treden tegenover anderen.
• Binnen de bebouwde kom lopen we, waar mogelijk, op de trottoirs. Buiten de bebouwde kom lopen we links
van de weg en als het even kan in de berm.
• Stichting Jeugdwerk Baarle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van en schade aan persoonlijke
eigendommen of voor persoonlijk letsel.
• Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen dat hij/ zij met de bepalingen in dit reglement akkoord gaat.

Startijden:
De starttijden van de verschillende categorieën zijn als volgt:
Categorie A

5 km

tussen 18.00 uur en 18.45 uur

Categorie B

8 km

tussen 18.00 uur en 18.45 uur

Categorie C

12 km

tussen 18.00 uur en 18.45 uur

Categorie D

20 km

tussen 18.00 uur en 18.30 uur
op vrijdag tussen 17.00 en 18.30 uur

Overige punten
• Deelnemers krijgen de stempelkaart NIET mee tijdens de inschrijfavonden. Deze wordt overhandigd bij
aanvang van de eerste wandelavond van de deelnemer (maandag of dinsdag).
• Op de eerste wandelavond (maandag of dinsdag) moet iedere deelnemer persoonlijk zijn of haar stempelkaart
afhalen bij de stempelpost.
• Medailles en vaantjes worden enkel op vrijdagavond uitgereikt.

Organisatie:
De organisatie van de Avondvierdaagse is in handen van:
Stichting Jeugdwerk Baarle
Pastoor de Katerstraat 5-7
BE - 2387 Baarle-Hertog
NL - 5111 CM Baarle-Nassau
Tel.: +31 13 507 8035
info@jeugdwerkbaarle.org
www.jeugdwerkbaarle.org

A4D_reglement

