Reglement Great Outdoor Event | zondag 14 augustus 2022
ALGEMEEN

JUNGLE RUN

JUNGLE BIKING

(alle deelnemers)

(hardlopen)

(mountainbiken)

Locatie
Da Kaboera Ressort te Powakka (Para)

Aanmelden
5 km: 07.00 - 07:30 uur
10 km: 07.30 - 08.00 uur

Aanmelden
Level I (+/- 8 km): 09.30 – 10.00 uur
Level II (+/- 16 km): 10.15 – 10.45 uur

De aanmeldlocatie wordt aangegeven
bij de ingang van het terrein.

De aanmeldlocatie wordt aangegeven
bij de ingang van het terrein

Start
5 km: 08.00 uur
10 km: 08.30 uur

Start
Level I (+/- 8 km): 10.30 uur
Level II (+/- 16 km): 11.15 uur

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

Race
Om deel te nemen aan het
Jungle Biking Adventure dient u zelf een
mountainbike mee te nemen.

(wandelen / trimmen)

Het dragen van een goede fietshelm
is verplicht.

De startlocatie wordt aangegeven
bij de ingang van het terrein.

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

Overige instructies
Wanneer u bent aangekomen zijn de
deelnemers aan het Jungle Biking
Adventure nog volop bezig met hun race.
Geef deze mountainbikers de ruimte.
Loop tot de start niet over het
parcours van de mountainbikers.

Toegang
Uw Great Outdoor Event 2022 shirt is uw
deelnamebewijs en verschaft u toegang tot
het terrein en de activiteiten.
Vervoer
Vanaf drie locaties worden bussen ingezet.
U dient hiervoor bij inschrijving een
buskaartje te kopen.
Met eigen vervoer komen mag uiteraard
ook (houd rekening met de parkeerkosten
ter plekke à 25 SRD per auto).
Instapplaatsen
Finabank – Dr. Sophie Redmonstraat
McDonalds – Hermitage Mall
Assuria – Lelydorp
Instaptijden
Heenreis: tussen 05.30 uur en 06.00 uur
(Jungle Run en Eco Challenge)
of tussen 10.00 uur en 10.30 uur
(Eco Challenge)
Terugreis: tussen 15.30 en 16.00 uur
De bussen zijn alleen bedoeld voor
deelnemers. Zonder Great Outdoor Event
2022 shirt en vooraf aangekocht buskaartje
heeft u geen toegang tot de bussen.

Tijdmeting
Alle snellopers zijn verplicht hun
startnummer zichtbaar op de
borst te dragen.
Het door de organisatie verstrekte
startnummer is persoonsgebonden.
Het is niet toegestaan om deel te nemen
met een startnummer dat
niet op uw naam gesteld staat.
De finishtijd wordt door een jury
bijgehouden.

Overige instructies
Volg de instructies v/d organisatie stipt op.
Denk aan uw en andermans veiligheid.
De organisatie adviseert om geen
waardevolle spullen mee te nemen en/of
achter te laten in uw auto of de bus.
Houd de startplaatsen, route en finish
schoon. Gebruik de vuilnistonnen.

Het aantal gereden rondes en de finishtijd
worden door een jury bijgehouden.
Het door de organisatie verstrekte
startnummer is persoonsgebonden.
Het is niet toegestaan om deel te nemen
met een startnummer dat
niet op uw naam gesteld staat.

Tips voor deelnemers
Draag kleding en schoenen die nat en vies
mogen worden.
Neem een extra paar droge kleren en
schoenen mee voor na de race en een
vuilniszak of tas voor vuile kleren

Tijdmeting
Alle mountainbikers zijn verplicht hun
startnummer zichtbaar op de rug te dragen.

ECO CHALLENGE
Start
12.15 uur

LET OP!
Deelname aan het Great Outdoor
Event is geheel voor eigen risico.
De organisator is niet aansprakelijk
voor enige schade, hoe ook
genaamd, die de deelnemer mocht
lijden als gevolg van deelname.

Maaltijden
Da Kaboera Ressort beschikt over een
eigen restaurant. Indien gewenst kunt u
hier vooraf of op de dag zelf een maaltijd
bestellen. Tel.nr. 867-6395
TIP! Maak er een gezellig dagje uit van.
Er is gelegenheid tot zwemmen
en ontspanning voorafgaand
en na afloop van uw activiteit(en).

Dit evenement wordt georganiseerd door Stichting Bigi Broki Waka
& is powered by Parbo Soda Water

Wij wensen u veel sportplezier!

