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Wandelreglement Avondvierdaagse 2020
1. De avondvierdaagse wordt georganiseerd en begeleid door het KAKO.
2. De afstanden waaraan meegedaan kan worden zijn: 25, 10 en 5 km.
3. De minimum leeftijd om deel te nemen aan de 25 km is gesteld op 16 jaar. Jongere deelnemers
kunnen alleen deze afstand lopen wanneer zij begeleiders hebben van 16 jaar of ouder.
Voor deelname aan de 10 en 5 km is geen minimum leeftijd gesteld.
4. De starttijden zijn:
- Voor 25 kilometer dagelijks vanaf 15.00 uur, op donderdag vanaf 14.00 uur.
- Voor 10 kilometer om 17.45 uur, behalve op donderdag, dan kan vanaf 17.30 uur gestart
worden.
- Voor 5 kilometer dagelijks om 18.15 uur.
5. De vertrekpunten variëren. Dit om zoveel mogelijk afwisseling in de routes te houden.
6. Elke deelnemer of een vertegenwoordiger van een groep dient zich dagelijks aan te melden vóór
vertrek en bij aankomst bij de stand van het KAKO. Afmelden bij de finish kan uiterlijk tot 21.30 uur.
7. Routebegeleiders van het KAKO zijn te herkennen aan gekleurde hesjes. Waar nodig wordt
ondersteuning gegeven door verkeersregelaars. Dit is uitsluitend op de 5 km route.
8. Tijdens de vierdaagse moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van fiets/voetpaden tenzij
anders aangegeven in de routebeschrijving of door verkeersregelaars. Iedere deelnemer is verplicht
zich te houden aan de wettelijke verkeersregels.
9. Oversteekplaatsen zijn vooraf bepaald door het KAKO in de routebeschrijving en waar nodig begeleid
door verkeersregelaars.
10. Elke avond wordt een limonadepauze ingelast door het KAKO. Bij de limonade-post is ook een
controlepost, waar de deelnemerskaart afgestempeld moet worden. De limonadepost kan mogelijk
niet op tijd klaar staan voor de 25 km: de limonadepost wordt pas na 17.45 uur ingericht. De
wandelaars adviseren wij zelf voor voldoende drinken onderweg te zorgen.
11. De afstempeling van de 25 km afstand gebeurt op een willekeurige plaats, er is ook een post met
drinken op de route.
12. Wij verzoeken scholen en groepen eigen traktaties uit te delen op de finishplaats. Wilt men dit tijdens
de route doen, dan vragen wij dringend dit te doen voorbij de limonadepost om geen oponthoud te
veroorzaken.
13. Het KAKO stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt door of
tijdens de deelname aan de Avondvierdaagse.
14. Foto’s gemaakt tijdens de Avondvierdaagse kunnen door het KAKO gebruikt worden voor pr
doeleinden op eigen website, pers of social media.
15. Door inschrijving verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit wandelreglement.
16. Het KAKO beslist in alle gevallen waarin dit wandelreglement niet voorziet.
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