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<Dutch version, English version see page 3> 
 
Reglement Gravel One Fifty – 15 juli 2023 
 

1. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan 
inschrijfgeld is voldaan op de rekening van Enforce Sport Events.  

 
2. Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat geen mogelijkheid meer tot restitutie van het 

inschrijfgeld.  
 

3. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor 
geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord te dragen.  

 
4. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. 

De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden niet gewijzigd door de 
organisatie.  

 
5. Met het accepteren van het stuurbord verklaren de deelnemers dat zij voor het volbrengen 

van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.  
 

6. Het dragen van een valhelm is gedurende de hele tocht verplicht.  
 

7. Deelname staat open voor deelnemers vanaf 18 jaar. Voor de editie van 2023 betekent dit 
dat je in 2004 of eerder bent geboren. 

 
8. Er wordt verplicht met tijdsregistratie gereden. Na de neutralisatie start de tijdsregistratie. De 

tijden waarin de tocht is volbracht worden na afloop van de tocht vermeld op de site van de 
Gravel One Fifty.  

 
9. Er wordt één lus gereden. Dit geldt voor de 150 en de 80 kilometer afstand.  

 
10. De deelnemers dienen zich te gedragen als andere weggebruikers en nemen geen 

uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden 
gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en 
daartoe controles uitvoeren.  

 
11. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Dus weggooien van 

verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.  
 

12. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.  
 

13. Het gebruik van volgauto’s is verboden.  
 

14. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of 
diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.  
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15. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen 

(hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).  
 

16. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en 
bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en de organisatie, van verdere 
deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal het stuurbordje worden ingenomen. Deze 
deelnemers zijn ook uitgesloten van deelname aan andere tochten van de organisatie in de 
toekomst.  

 
17. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
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<Engelse versie, Nederlandse versie, zie pagina 1> 
 
Reglement Gravel One Fifty – July 15th 2023 
 

1. A registration certificate is only valid when the full registration fee has been paid to the 
Enforce Sport Events account. 
 

2. After receiving the registration fee, there is no possibility of a refund of the registration fee. 
 

3. Participation in the tour and access to the aid stations is only possible for registered 
participants. They are required to wear the steering sign. 
 

4. Participation certificates are strictly personal and may not be transferred to third parties. The 
personal data on the participation certificate will not be changed by the organization.  

 
5. By accepting the steering board, the participants declare that they are sufficiently healthy to 

complete the trip and that they have a suitable bicycle.  
 

6. Wearing a safety helmet is mandatory throughout the entire trip.  
 

7. Participation is open to participants aged 18 and over. For the 2023 edition, this means that 
you were born in 2004 or earlier. 
 

8. Participants must clock in their time. The timekeeping begins after the neutralization. The 
times in which the tour was completed will be listed on the Gravel One Fifty website after the 
tour is finished.  
 

9. One loop will be ridden. This applies to both the 150 and 80 kilometer distances. 
 

10. Participants must behave as other road users and not take an exceptional position. All traffic 
rules apply and must be respected. The police will enforce traffic dangerous behavior and will 
conduct checks.  
 

11. Participants must respect other road users, nature, and the environment. Therefore, throwing 
away packaging materials, bidons, etc. is forbidden, with exclusion as punishment.  
 

12. Participants must look out for their own safety and the safety of other road users.  
 

13. The use of follow cars is forbidden.  
 

14. The organization is in no way liable for accidents, damage, loss, or theft of personal 
belongings of the participant. 
 

15. Participants must follow the instructions of the police and the organization immediately (this 
also includes instructions from the traffic controllers).  



 

 4 

 
16. Participants can be excluded from further participation for unauthorized behavior, not 

following traffic rules and not following instructions of the police and the organization. The 
steering wheel will be taken on the spot. These participants are also excluded from 
participating in other tours of the organization in the future.  
 

17. The organization decides on matters not addressed in this regulation. 
 


