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of daaraan verbonden activiteiten, kunnen onverwijld van verdere deelname
worden uitgesloten, zonder aanspraak te maken op welk recht of welke
tegemoetkoming dan ook.
Bij vaststelling van met opzet verstrekken van onjuiste informatie aan de BVSS zal
de deelnemer c.q. groep uitgesloten worden van verdere deelname.
Groepen of individuele lopers die regels van de BVSS hebben overtreden, zullen niet
mogen starten.
Indien een loper/groep wordt gediskwalificeerd zal de loper/groep een boete
moeten betalen van minimaal SRD.50 ,- en maximaal SRD.150,Ethische, fatsoenlijke ritmische bewegingen c.q. dansen, is toegestaan, waarbij
nooit sprake mag zijn van lichamelijk contact.
Indien een loper/groep zich schuldig maakt aan overtreding van WR 40 zullen de
reglementair geldende straffen worden toegepast, waarbij ook de groep voor de
resterende wandeldagen verplicht zal worden in een rij van jongens/heren,
meisjes/dames apart te lopen.
Bij de start en finish wordt iedere groep geteld, de hoofdleider/ster is mede
verantwoordelijk voor deze telling, alsmede het inleveren van het startnummer na
de mars. Bij het niet inleveren van het startnummer en de startkaart zal er een
boete van SRD. 50,- betaald moeten worden. De groep zal ook niet in aanmerking
komen voor popsicle en medaille.
Het is niet toegestaan tijdens de startperiode muziek te maken of te trommelen op
het terrein.
Het is niet toegestaan dat deelnemers langs de wandelroute reclamemateriaal,
produkten en/of andere objecten aannemen van een derde, tenzij die derde
daartoe vooraf schriftelijk toestemming van de BVSS heeft gekregen. Bij
overtreding zal onherroepelijk diskwalificatie van die deelnemer/groep/
individuele loper plaatsvinden.
Het is niet toegestaan dat deelnemers langs de wandelroute materiaal, consumptie
produkten en/of andere objecten verstrekken aan een derde, tenzij die
deelnemer/groep/individuele loper daartoe de schriftelijke toestemming van de
BVSS heeft verkregen. Bij overtreding zal onherroepelijk diskwalificatie van die
deelnemer/groep/individuele loper plaatsvinden.
Onder derde wordt in dit reglement wordt in dit reglement verstaan personen,
bedrijven of instanties die van de wandelmars gebruik willen maken om
economische- dan wel marketingactiviteiten te ontplooien, zonder dat zij nadere
afspraken met de BVSS zijn overeengekomen.
De BVSS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die
mocht zijn ontstaan voor, tijdens en na de wandelmars.
In alle gevallen waarin dit wandelreglement niet voorziet, beslist het bestuur van
de BVSS.
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Aan de wandelmars kunnen deelnemen:
*Junioren (leeftijd 4 -13 jaar)
*Senioren (leeftijd 14 -50 jaar)
*Veteranen (leeftijd vanaf 51 jaar) verdeeld in:
*individuele deelnemers, heren groepen, dames groepen en gemengde groepen.
Indien deelnemers om welke redenen dan ook niet meer kunnen of mogen deelnemen aan
de wandelmars wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
Het minimum aantal deelnemers per groep is verplicht gesteld op 10(tien).
Bestaat een groep uit meer dan 100 (honderd) deelnemers (bv.180),dan zal de groep
moeten worden gesplitst in bv. 100 en 80 of 90 en 90, hetgeen ook in naamgeving van de
groep tot uiting moet komen (bv. een andere naam A1, A2, A3, enz.)
Bij de inschrijving is de leider/ster van de groep dan wel de individuele deelnemer
verplicht van het volgende schriftelijk aan het bestuur van de BVSS opgave te doen ter
verkrijging van goedkeuring en toestemming voor deelname t.w.:
a.de kleding van de groep, met duidelijke omschrijving van tekst, kleur enz. b. de
attributen waarmee de groep, danwel de individuele deelnemer zal lopen. c. indien de
groep muziek gaat maken tijdens de mars waarmee ze dat zal doen. d. de teksten op
truien, spandoeken, reklameborden en leuzen, etc. moeten duidelijk omschreven zijn.
Voor een groep van 20 deelnemers is een (1) Hoofdleider/ster verplicht.
Het officieel aantal aanwezige lopers voor de 1ste dag is bindend, bv. officieel
ingeschreven 20, officieel aanwezig 1ste dag 19. het bindend aantal lopers voor de BVSS is
19, dus geen 20. Heeft u de 2e dag meer dan 19 lopers, dan moet er voor deze betaald
worden (inschrijfgeld en boete).
Het dragen van gemakkelijke kleding(sport) moet altijd in overeenstemming zijn met de
goede zeden en gewoonten van onze samenleving.
Het opgeven van onjuiste informatie aan de BVSS is verboden.
Startnummers worden niet gereserveerd en/of geruild, het ruilen van startnummers door
groepen onderling is niet toegestaan.
Ofschoon er voor het wandelen geen medische verklaring vereist is, adviseren wij iedere
deelnemer/ster, die zich niet helemaal gezond voelt, of aan een of andere ziekte lijdt,
zijn/haar huisarts te raadplegen i.v.m. deelname aan de wandelmars.
ledere groep die zich heeft ingeschreven en in het bezit is van een startnummer, heeft
hiermee te kennen gegeven accoord te gaan met de wandel-en inschrijfreglementen.
ledere groep dient een hoofdleider en subleiders te hebben die de volle
verantwoordelijkheid dragen voor de groep en het naleven van alle reglementen.
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Hoofdleiders/subleiders die zich hieraan niet houden, kunnen worden
gediskwalificeerd.
Leiders zijn verplicht bij de inschrijving de BVSS een overzicht te geven van alle
door hen ingeschreven deelnemers, zoals adres, telefoonnummer en
contactpersoon.
Door inschrijving en deelname aan de wandelmars verklaart elke deelnemer/ster
van alle reglementen, bepalingen, voorschriften en afspraken op de hoogte te zijn
en hiermee accoord te gaan en deze, zonder enige reserve, te aanvaarden.
Groepen die zich niet houden aan deze inschrijfreglementen mogen zich niet
inschrijven voor de wandelmars.
In alle onvoorziene gevallen, beslist het bestuur van de BVSS.
Leiders van groepen zijn verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van de
deelnemers gedurende de vier dagen. De BVSS is op generlei wijze hiervoor
aansprakelijk.
Het is onder geen enkel beding toegestaan dat 2 groepen zich onder dezelfde naam
inschrijven. De eerste inschrijving is voor ons de officiële.
De BVSS is te allen tijde bevoegd verandering te brengen in de startnummers
volgorde,
indien zij dat wenselijk acht, ook i.v.m. het vlot verloop van de AVD.
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De deelnemende groepen zijn verplicht om uiterlijk 15.00 u. op het POS-terrein
aanwezig te zijn. Dit geldt voor alle wandelmars dagen.
Bij de inschrijving betaalde inschrijfgelden worden bij niet verschijnen aan de
start niet gerestitueerd.
Invallen voor niet aan de start verschenen lopers/sters is verboden. Plaatsvulling is
niet toegestaan, slechts ingeschreven deelnemers worden toegelaten tot de AVD.
De leiders/sters zullen volgens groepsnummervolgorde opgeroepen worden om
zich aan te melden bij de marsleiding, om daarna in dezelfde groepsvolgorde te
starten.
Groepen die niet zijn gestart volgens groepsnummervolgorde worden geacht te zijn
afgevallen.
Men is verplicht tijdens het wandelen na zonsondergang de groep te voorzien van
een geel licht rechtsvoor en een rood licht rechtsachter.
Groepen die bij de start niet in het bezit zijn van deze lichten zullen niet worden
toegestaan deel te nemen.
De onderlinge afstand tussen de groepen moet steeds maximaal 10m bedragen.
Het gemiddelde tempo is ± 4½ km per uur voor niet-getrainde wandelaars.
Men dient er rekening mee te houden dat de AVD een wandelmars is, dus is langzaam
lopen, looppassen of snelwandelen niet toegestaan.
Deelnemers dienen de voorgeschreven reglementaire route te volgen.
Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de verkeerspolitie, M.P. en de
marsleiding te volgen.
Het is niet toegestaan groepen in te halen, tenzij hiervoor toestemming verleend is
door de politie; individuele lopers mogen wel inhalen.
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Het is ten strengste verboden andere groepen op welke wijze dan ook te hinderen
om door te lopen.
Het is niet toegestaan gebruik te maken van rij-of vervoersmiddelen door
deelnemers.
Deelnemers worden geacht in welke uiting dan ook de nodige waarden, normen,
ethiek en moraal en het fatsoen aan de dag te leggen.
Het meedragen van steek-en snij-of andere scherpe voorwerpen is ten strengste
verboden.
Het is niet toegestaan zich ten nadele van anderen aanstootgevend te gedragen.
In het belang van uw eigen veiligheid is het niet toegestaan sieraden te dragen
tijdens de wandelmars.
Deelnemers mogen tijdens de wandelmars niet roken.
Het gebruik van drugs is tijdens de wandelmars ten strengste verboden.
Gedragingen die niet bevorderlijk zijn voor de algehele opvoeding en/of
ontwikkeling van ons land en volk en die in strijd zijn met het thema van de
wandelmars zijn niet toegestaan. Overtreders zullen van verdere deelname worden
uitgesloten.
Het uitroepen van politieke leuzen en/of ongepaste taal is niet toegestaan.
Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan het uitdragen van de geest van het
thema van de wandelmars.
Het is verboden rij- of voertuigen te laten meerijden met de groep.
De leiders/sters zijn aansprakelijk voor hun groep.
Help mee aan een schoon milieu, het is verboden de openbare weg te gebruiken als
vuilnisvat.
Op de reglementaire routes zorgt de BVSS voor EHBO-hulp door het Surinaamse Rode
Kruis.
Controleurs hebben slechts een controlerende en rapporterende taak naar de
marsleiding toe.
Groepen en individuele deelnemers kunnen door de marsleiding gestraft worden
d.m.v. strafpunten. Ordeverstoring en wangedrag leveren zware strafpunten op.
Deelnemers of individuele lopers die maximaal 100(honderd) strafpunten hebben
gescoord worden onherroepelijk gediskwalificeerd door de marsleiding.
Deelnemers of individuele lopers die zich schuldig maken aan het niet naleven van
bovenstaande wandelreglementen, zullen zonder aanziens des persoons
onherroepelijk worden gediskwalificeerd. Aan groepen zal een boete worden
opgelegd door de marsleiding, terwijl individuele lopers zullen worden uitgesloten
van verdere deelname.
De marsleiding kan groepen en/of individuele lopers boetes opleggen tot een max.
bedrag van SRD. 100,- en/of diskwalificeren bij het niet naleven van de inschrijf- en
wandelreglementen.
Groepen mogen niet vertrekken, alvorens toestemming is verkregen van de
marsleiding.Naam en start nr. van de groep moeten altijd duidelijk te zien zijn.
De BVSS is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor
ongevallen en/of ziekte van deelnemers ongeacht de oorzaak, hetzelfde geldt voor
diefstal.
Deelnemers die zich niet houden aan regels van de BVSS, danwel deelnemers die
eerder wangedrag jegens de organisatie of het bestuur aan de dag hebben gelegd,
kunnen geweigerd worden deel te nemen aan de AVD.
Deelnemers (individueel of in groepsverband) moeten in het bezit zijn van een
schriftelijke toestemming van deelname aan de AVD danwel daaraan verbonden
activiteiten. Deelnemende groepen die ongerechtigden laten deelnemen aan de AVD

