
 
 

REGLEMENT 2017 

 
TACX CLASSIC ZEELAND 

 

A. Wijze van deelname 

Alle Deelnemers dienen zich per fiets voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Het 
dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht. Deelnemers respecteren overige 
weggebruikers, natuur en milieu. 

 
B. Bike Chip en zadelpensticker 

Met het accepteren van de Bike Chip en de zadelpensticker verklaart de Deelnemer dat zij voor het volbrengen 
van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets. 

 

Het is de Deelnemer verboden een andere Bike Chip en/of zadelpensticker te dragen dan die welke hem zijn 
versterkt door de Organisator. 

 

De Organisator neemt de Bike Chip en/of zadelpensticker in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd. 
 

C. Deadline 

De finish sluit na de tijd die door de organisatie op voorhand wordt gecommuniceerd. 

 
D. Diskwalificatie 

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit het evenement te halen indien deze zich 
niet houdt aan dit reglement, zulks op grond van medische overwegingen, zich schuldig maken aan wangedrag ten 
opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke verkeersregels 
of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht 

 
E. Instructies Organisatie 

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator en/of politie, c.q. van personen die gelet op de 
door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator 
behoren. 

 

• De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en 
verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht. 

• Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet 
toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen. 

• Deelname aan het Evenement en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen toegestaan 
voor geldig ingeschreven Deelnemers. 

• Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet 
toegestaan. 

• Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze 
denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend 
ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook. 

• Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en 
geen afval achterlaat. 

• Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet 
opvolgen van aanwijzingen van de politie en Organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. 
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