Reglement VCR Vespazoektocht
1) De Vespazoektocht loopt van 01 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021.
2) Respecteer de wegcode en de domeinen die u betreedt op het parkoer.
3) De Vespazoektocht start en eindigt aan ons lokaal ’t Bourgondisch Kruis,
Beversesteenweg 470, 8800 Beveren - Roeselare.
4) Ieder VCR-lid mag één wedstrijdformulier indienen.
5) Het wedstrijdformulier kan worden afgegeven in ons lokaal ’ t Bourgondisch Kruis, Beversesteenweg 470,
8800 Beveren.
6) Ieder lid die een wedstrijdformulier indient, heeft recht op een consumptie ter waarde van 2,00 euro.
7) Bij ingave van het wedstrijdformulier moet het lid zijn VCR-lidkaart ter controle voorleggen.
8) De wedstrijdformulieren dienen ten laatste op 01 september ingediend zijn.
9) Leden die niet in het bezit zijn van een GPS en graag de Vespazoektocht willen rijden, kunnen rekenen op
een “ buddy “. Dit betekent dat een bestuurslid het parkoer zal voorrijden.
Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden met voorzitter Rik Miny op GSM nummer 0475/780039
10) Alle vragen, uitgezonderd de schiftingsvraag, zijn op te lossen op de stops en eindstop.
11) Er zijn 6 tussenstops en deze worden langs de weg aangekondigd met een pijl op 200m afstand ( zie
onderaan ). Op het wedstrijdformulier is ook een foto aangebracht van de stops.
12) Op iedere stop moet er een letter gezocht worden voor de woordzoeker ( zie onderaan ).
13) Op een bepaalde stop is een TIP aangebracht voor de woordzoeker.
14) Indien u aan en op de stops opmerkt dat er pijlen of bordjes verdwenen of beschadigd zijn, wil dit dan zo
vlug mogelijk laten weten aan één van de bestuursleden via Routes@vespaclubroeselare.be of via voorzitter
Rik Miny op GSM nummer 0475/780039.
15) Er zijn twee schiftingsvragen die in volgorde zullen worden gebruikt om gelijk geklasseerde deelnemers te
rangschikken.
16) De eerste 3 gerangschikten ontvangen een prijs.
17) Alles wat de inrichters mededelen dient als enige waarheid beschouwd te worden.
Veel plezier !!!
Bord “STOP om 200m”

Bord met “Letter”

Parkoer

