Handboek & regelement Kauwgombalcup
Algemene informatie
1. Per rally is het verschillend of de deelnemende teams zelf voor een slaapplek moeten
zorgen of dat die bij de rally zijn inbegrepen.
2. Per rally is het verschillend of er prijzen worden uitgereikt.
3. De route krijg je bij de start.
4. Als er opdrachten in een rally verwerkt zijn krijg je die bij de start.
5. Gebruik van navigatiesystemen is bij sommige rally’s verboden. Alleen gebruik van
een kaart is toegestaan. Let er op dat je een actuele wegenkaart gebruikt.

Artikel 1 Deelnemen met auto
1.
2.
3.
4.

De bestuurder moet over een geldig autorijbewijs beschikken.
Alle deelnemers dienen te beschikken over een geldig ID of paspoort.
Het team moet bij de start compleet zijn.
Het team bestaat uit minimaal twee personen( driver en navigator) en maximaal uit het
aantal toelaatbare zitplaatsen per auto.
5. Het is niet toegestaan om tijdens de rally te wisselen van deelnemers.
6. De volwassen deelnemers nemen het handboek door met de overige deelnemers van
hun team.
7. Door inschrijving gaan deelnemers akkoord met de voorwaarden van de rally en de
nadere bepaalde instructies van de organisatie. De organisatie heeft het recht om het
handboek tot op de dag van de start en tijdens de wedstrijd aan te passen.
8. Niet nakomen van de voorwaarden kan direct uitsluiting van deelname tot gevolg
hebben.
9. Het is niet toegestaan verkeersregels te overtreden in het land waar de route doorheen
gaat.
10. De aanwezigheid en het gebruik van alcohol en drugs in de auto en tijdens het
besturen ervan is ten strengste verboden. Dit geldt ook voor de andere leden van het
team. Hierop kan tijdens het evenement worden gecontroleerd.
11. Het is niet toegestaan om hinderlijk weggedrag en respectloos gedrag te uiten aan
mede-deelnemers, andere weggebruikers of toeschouwers.
12. Het is verstandig om een ANWB lidmaatschap af te sluiten.
13. Het is aan te raden om een ongevallen en reisverzekering af te sluiten. De organisatie
is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de oorzaken of gevolgen van een
ongeval, calamiteiten of pech onderweg.
14. Aan de Kauwgombalcup kan alleen worden deelgenomen met een door de R.D.W.
goedgekeurde auto met een geldig kentekenbewijs.
15. De auto moet aan de geldende eisen en wetten voldoen van het land waarin de route
doorheen gaat.
16. Auto’s met buitenlands kenteken zijn toegestaan mits ze voldoen aan de geldende
eisen van het land van herkomst.

17. Je bent vrij om de auto te bestickeren, versieren of te laten sponsoren. Zolang het maar
geen provocerende of racistische teksten of afbeeldingen zijn. Het is verplicht om op
de voordeuren ruimte vrij te houden voor het startnummer.
18. De auto mag niet voorzien zijn van uitstekende delen langer dan tien cm. Dit mag ook
niet tijdens de rally worden aangebracht.
19. Bij ongeval of calamiteit is het verplicht om de organisatie op de hoogte te stellen.
20. Als de organisatie van mening is dat de auto niet voldoet aan bovenstaande
voorwaarden kan besloten worden om het startbewijs in te trekken. Het inschrijfgeld
word in dat geval niet terug gestort.
Artikel 2 De inschrijving
1.
2.
3.
4.

Je kunt je aanmelden via de website.
Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
Bij inschrijving ga je akkoord met het wedstrijd regelement.
Wanneer je met een team deelneemt dienen alle gegevens van alle teamleden bij
inschrijving compleet te zijn.
5. Na toewijzing van deelname en betaling van het inschrijfgeld ontvang je een
startbewijs.
6. Het inschrijfgeld is per rally verschillend. Kijk op de website voor de actuele prijzen.
7. Als het inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen vervalt de inschrijving.
8. Het startbewijs kan niet worden overgedragen.
9. De organisatie behoud zich het recht om startbewijzen in te trekken door het niet
nakomen van het regelement.
10. Indien er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare startplaatsen zal er bij eventuele
afvallende teams geloot worden uit de wachtlijst.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden
1. Voor de inschrijving en organisatie van alle rally’s geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
2. Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen vervalt de inschrijving.
3. Bij annulering nadat het het inschrijfgeld al is voldaan vindt er geen restitutie plaats.
4. De organisatie van een rally kan tot 21 dagen voor de start worden geannuleerd. Wordt een
rally geannuleerd na 21 dagen voor de start dan wordt 50% van het gehele factuur bedrag
in rekening gebracht. Wanneer je een rally na 48 uur voor de start annuleert wordt het
gehele factuurbedrag in rekening gebracht.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. De organisatie is nooit verantwoordelijk voor ongevallen, verkeersovertredingen of
calamiteiten die door de deelnemers worden veroorzaakt tijdens het evenement.
2. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het overtreden van verkeersregels in
Nederland en buitenland.
3. De organisatie heeft voor het evenement geen verzekering afgesloten waar een beroep op
kan worden gedaan.

