REGELEMENT MKM ( MELDERSLOSE KENNEDYMARS )
- Met het inschrijven voor de MKM Kennedymars verklaart de deelnemer zich bekend te zijn met, en
akkoord te gaan met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
- De MKM organisatie is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze
verantwoordelijk of ( geldelijk ) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies
van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.
- De MKM organisatie behoudt zich het recht voor, de route, start en/of finishtijd en/of –plaatsen te wijzigen
of de mars geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere
calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de MKM organisatie kan worden verwacht. Er
bestaat alsdan geen recht op teruggave van het in schrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiele
schade.
- De Kennedymars is een 80 km. wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement, welke binnen 20 uur
volbracht dient te worden. Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. Slechts marcheren
en wandelen is toegestaan.
Onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten
voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op
het rechterbeen wordt overgebracht.
Derhalve is niet toegestaan:
- gebruik te maken van een vervoermiddel. Dit zal leiden tot uitsluiting.
- in looppas voort te bewegen. Dit zal leiden tot uitsluiting
- De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
De routepijlen zijn op het wegdek of trottoir aangebracht. Tevens zijn er routepijlen met MKM logo langs
de route geplaatst.
De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de mars
onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Aanwijzingen van de organisatie of politie of overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
- Tijdens de mars is het deelnemers verboden op enigerlei wijze zich aanstootgevend te gedragen of te
kleden. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft
altijd bedekt.
- De controle/rustposten zijn gedurende een bepaalde tijd geopend. Indien u voor de openingstijd op een
post komt dient u er rekening mee te houden dat de verzorging nog niet aanwezig is. Wie na sluiting de
post nog passeert, wordt van verdere deelname uitgesloten. De openingstijden staan vermeld op de
routebeschrijvingen welke u ontvangen heeft.
- U krijgt door de organisatie op de controle/rustposten eten of drinken aangeboden. Wij verzoeken u na het
nuttigen van de consumpties het afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. Lege batterijen
dient u op de controle/rustposten af te geven en niet langs de weg te deponeren
- De startkaart dient op elke controle/rustpost te worden afgestempeld.
- In het belang van eigen veiligheid, is het ten zeerste aan te raden om gedurende de nacht reflecterende
kleding te dragen.
- Tijdens de nachtelijke uren mag u geen lawaai maken. Deze bepaling geldt van 23.30 – 06.00 uur
- Rode Kruis en E.H.B.O. personeel hebben de bevoegdheid u het verdere deelnemen te ontraden of te
verbieden.
- Indien door u de mars voortijdig wordt beëindigd, dient u de startkaart bij de organisatie af te geven. U
kunt dit doen bij de chauffeurs van de bezemwagens, bij de controle/rustposten, of bij de finish.
- Deelnemers die zich niet ( correct en persoonlijk ) afmelden binnen 20 uur na de start, worden geacht te
zijn uitgevallen.
- De minimum leeftijd voor deelname aan de Kennedymars is 16 jaar.
- In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de MKM organisatie.
MKM organisatie, Melderslo.

