Z.O.T.- reglement
De Z.O.T. Kroew gaat uit van jullie eigen sportieve gedrag. Het is immers
maar een (serieus) spelletje en het gaat om de lol, hoewel winnen
natuurlijk best leuk is. Desalniettemin hieronder toch wat spelregels.
• Gelukkig mogen wij nog tochten organiseren door het bos en de
omgeving van Amerongen en dat willen we graag zo houden. Wij
vertrouwen er dus op dat jullie je als deelnemers en Scouts netjes
gedragen (ook ten opzichte van elkaar) en geen rotzooi achterlaten
(op de bemande posten zijn vuilniszakken), de rust niet verstoren en
niets beschadigen.
• De tocht loopt onder andere door een stilte gebied. Dit betekent dat
we in beginsel tegen zonsondergang (20.00 uur) het bos uit moeten zijn.
Maar dan is het eten ook klaar en verwachten we jullie allemaal op de
Kameel.
• Respecteer de eigendommen van bewoners en boeren, cross niet
dwars door weilanden en/of tuinen.
• De Z.O.T. dient uiteraard lopend te worden afgelegd. Gebruikmaken
van auto’s, fietsen, scooters en andere vervoermiddelen is niet
toegestaan op straffe van diskwalificatie (wat kom je anders doen?)
• GPS systemen en andere kaarten dan die door de Z.O.T. Kroew zijn
verstrekt mogen niet worden gebruikt, op straffe van diskwalificatie.
• De Z.O.T. loop je (voor jullie en onze veiligheid) in een team van
minimaal twee personen.
• Als uitdaging loop je de hele tocht met 7,5 kilo bepakking, gemiddeld
per persoon per team. Het niet voldoen hieraan kost straftijd, naar rato
van de missende kilo’s.
• Posten dienen met het volledige team te worden aangedaan (met
uitzondering van teamleden die tijdens de tocht zijn uitgevallen en niet
meer meedoen), op straffe van 6 uur straftijd (per post).

• Bij elke post moet je via de mobiele website inchecken en een selfie
met het hele team nemen op de plek die omschreven staat. De foto’s
moet je aan het einde aan de jury laten zien en dienen ter controle.
• Elke verplichte post die niet wordt aangedaan kost drie uur straftijd.
• Om jullie toch wat rust te gunnen zijn er bemande posten. Daar
bedraagt de verplichte rusttijd 15 minuten. Bij de lunchpost bedraagt
de verplichte lunchtijd 30 minuten.
• Op de (bemande) post staat de tijd pas stil als het hele team aanwezig
is.
• Met mobieltjes is het natuurlijk makkelijk om aan andere teams de
exacte positie van een post door te geven of anderzins misbruik te
plegen. Wij nemen aan dat iedereen sportief genoeg is om dat niet te
doen.
• Voor jullie en onze veiligheid is gebruik van alcohol tijdens de tocht niet
toegestaan. Na de tocht is er uiteraard wel de mogelijkheid om een of
meerdere alcoholische versnaperingen te nuttigen. Drugsgebruik is in
het geheel niet toegestaan.
• Winnaar is degene die de kortste tijd realiseert. Dit is het verschil tussen
start- en aankomsttijd, minus bonustijd, minus verplichte rusttijd, plus
straftijd. Over de uitslag wordt niet gediscuzeurd.
• In niet genoemde situaties beslist de Z.O.T. Kroew zoals zij nodig acht.

