Reglement
Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:


Deelname is geheel op eigen risico



Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan
inschrijfgeld is voldaan.



Na het betalen van het inschrijfgeld is er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.



Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk
voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord en het rugnummer te dragen.



Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door
de organisatie.



Met het accepteren van het rugnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de
tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.



Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.



Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht. Het is de
organisatie niet toegestaan om tijden of uitslagen van de toertocht te publiceren.



De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen
uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
(Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op
voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.) De politie zal strafrechtelijk handhaven
op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. De organisatie zal bij vraag van de politie
gegevens verstrekken m.b.t. deelnemers.



Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. De organisatie zal zorgen voor
voldoende afvalbakken bij start/finish en verzorgingsposten, deponeer hierin uw afval, niet in de
natuur.



Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.



Het gebruik van volgauto’s is verboden.



De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal
van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.



Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of de organisatie
opvolgen.



Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het
niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of organisatie van verdere
deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbordje en het rugnummer worden ingenomen.
Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de volgende editie(s) van de Volta Limburg
Classic Toertocht

11 GOUDEN REGELS
Het Zuid-Limburgse Heuvelland en de Belgische grensstreek staan bekend als de belangrijkste wielerregio voor
fietsend Nederland en België. In 2011 hebben de gemeenten Vaals, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem,
Eijsden-Margraten, Voeren en Plombières onder begeleiding van het Huis voor de Sport een traject ingezet om
te komen tot één gezamenlijk adviesdocument over grensoverschrijdend wielerbeleid.
Parallel aan het gemeentelijk traject hebben ook elf organisatoren van jaarlijkse wielertoertochten in dit gebied
de handen in elkaar geslagen. Met ondersteuning van het Huis voor de Sport hebben de organisatoren van
deze tochten een gezamenlijke handreiking geformuleerd. In deze handreiking zijn maatregelen beschreven
waarmee de organisatoren een bijdrage willen leveren aan veilige en omgevingsvriendelijke tochten.
Naast ons eigen reglement sluiten wij ons als Volta Limburg Classic ook aan bij de “11 gouden regels” die uit de
gezamenlijke handreiking zijn gekomen om zo te zorgen voor veilige en omgevingsvriendelijke tochten.
Deze “11 GOUDEN REGELS” zijn:


Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een
stuurbordje en/of een rugnummer. Het stuurbordje dient goed zichtbaar aan het stuur van de fiets te
worden bevestigd en/of het persoonlijk rugnummer dient goed zichtbaar op de rug te worden
gespeld.



Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.



Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan wettelijke
verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2
personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.



Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.



Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de
daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.



Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij
waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.



Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.



Het gebruik van volgauto’s op de route is verboden.



Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.



Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden
van de toertocht waar men aan deelneemt en tevens onderstaande toertochten.



Met justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen tijdens de tocht repressief zal
optreden. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de
politie overhandigen.

