ALGEMENE BEPALINGEN AVOND4DAAGSE ASSEN
1. De Avond4daagse Assen (A4D) wordt gehouden onder auspiciën van de
KWBN - Wandelsportorganisatie Nederland en georganiseerd door
wandelvereniging "de Zwaluwen" te Assen.
2. Groepen van 10 personen en meer, dienen de verkeersregels toe te passen van
onbespannen wagens (WVW 1994 en RVV 1990). Dit betekent: niet op het trottoir en
rechts van de rijbaan tenzij op aangeven van politie en/of verkeersregelaars.
3. Groepen dienen twee begeleiders te hebben van tenminste 18 jaar.
4. De breedte van de groepen mag niet meer dan 3 personen zijn, leiders inbegrepen en
geen grotere lengte hebben dan 10 personen (in totaal mag de groep uit 30 personen
bestaan).
5. De afstanden tussen de groepen moet tenminste 30 meter zijn.
6. Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars, controleurs of bestuur dienen
zonder discussie te worden opgevolgd.
7. Het is verboden vlaggen, kleding of op enige andere wijze propaganda te maken of
uiting te geven aan bepaalde denkwijze of politieke richting.
8. Zingen, fluiten of musiceren in de nabijheid van kerkhoven is niet toegestaan.
9. In de bebouwde kom, op smalle wegen, bruggen of bochten mag niet worden
ingehaald.
10. Wees niet hinderlijk tijdens het passeren.
11. Elke begeleider is persoonlijk verantwoordelijk voor de gedragingen van de
personen van zijn/haar groep, onder zijn/haar leiding.
12. Borstnummers worden verplicht zichtbaar gedragen door een meerderjarige
vooraan een groep.
13. Wandelvereniging De Zwaluwen Assen stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen
of schade, voor, tijdens of na de tochten.
14. Tochtleiders en verkeersregelaars zijn te herkennen aan de officiële
verkeersregelaarsjassen. Controleurs dragen een herkenbaar hesje of jasje.
15. Indien de bepalingen of voorwaardes niet voldoen, besluit het bestuur.
16. Medische verzorging wordt verzorgd door de E.H.B.O. afdeling Assen.
17. Als men op eigen initiatief een avond niet loopt, wordt men uitgesloten van
deelname. Het is en blijft een vierdaagse en geen driedaagse.
18. Op de laatste avond mag men niet inhalen.
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