Vestfold Historic Ultra Trail 2020
Terms & conditions - vilkår for deltakelse
Vestfold Historic Ultra Trail (VHUT) er et non-stop terrengultraløp som over lange strekninger går i
skogsterreng langt fra offentlig vei og bebyggelse, delvis i mørke (ikke 48km), og stedvis uten
mobildekning.
Det er ingen servicestasjoner, men to dropbagstasjoner for 140km og en for 80km.
Ved påmelding til VHUT aksepterer Deltaker følgende vilkår for deltakelse.
Ved overtredelse kan arrangøren etter en vurdering velge å diskvalifisere Deltaker eller å gi tillegg i
tid, avhengig av overtredelsens alvorlighet.
1) Deltaker deltar på eget ansvar, og tar selv ansvar for egen sikkerhet underveis.
Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig, økonomisk eller på annen måte, for forpliktelser,
skader, sykdom e.l. Deltaker pådrar seg i forbindelse med arrangementet.
2) Deltaker er frisk, og har ingen sykdom eller lidelse som hindrer deltakelse.
3) Deltaker innehar det nødvendige treningsgrunnlaget, og har ved start gjort de nødvendige
forberedelser som gjør ham/henne i stand til å gjennomføre konkurransen på egenhånd.
4) Deltaker innehar de nødvendige ferdigheter for selvstendig å navigere gjennom løypa ved
hjelp av GPS eller kart og kompass, og vil hele veien følge angitt rute, evt med unntak av
direkte avstikkere til butikker/bensinstasjoner. GPS-spor blir gjort tilgjengelig fra arrangør.
NB! Vis spesiell aktsomhet ved kryssing av/løping langs offentlig vei!
5) Deltaker plikter før start å sette seg inn i skriftlig informasjon gitt av arrangøren, og underveis
i konkurransen å rette seg etter arrangørens anvisninger, direkte eller via telefon.
6) Deltaker tillater at arrangøren publiserer resultatlister på nett der navn, klubb, fødselsår og
nasjonalitet er inkludert. I tillegg har arrangøren rett til å publisere bilder og videoer av
Deltaker på nett/sosiale medier.
7) Deltaker skal under hele løpet bringe med seg obligatorisk utstyr som angitt fra arrangøren,
og benytte dette ihht instruks. Liste over obligatorisk utstyr blir offentliggjort i god tid før
løpet
8) Deltaker bringer selv med seg nødvendig mat og drikke til hele løpet.
For 140km er det 2 dropbagstasjoner: Eidsfoss ca 60 km og Damtjernveien ca 93km. For
80km er det 1 dropbagstasjon: Damtjernveien ca 33km.
Det er også tillatt å handle i butikker/bensinstasjoner langs løypa. For 80 og 48km er det
ingen steder å handle før Revetal ca 5km før mål.
Ved behov vil arrangøren sette ut vannposter underveis.

9) Deltaker skal under hele løpet bære utlevert GPS-tracker festet utenpå (oppå) sekken.
Dette innebærer at enhver som ønsker det kan følge Deltakers posisjon live undervis via
racetracker.no på internett.
10) Deltaker plikter å hjelpe enhver annen deltaker som trenger hjelp, og om nødvendig tilkalle
arrangør eller nødetater, samt ved fare for liv eller helse bistå til vedkommende er overlatt til
kyndig personell.
11) Deltaker har ikke anledning til å motta hjelp eller etterforsyninger av noe slag fra privat
støtteapparat underveis, og kan ikke benytte private depoter.
Unntak er på løpets offisielle dropbagstasjoner, se punkt 8.
12) Det er ikke anledning til å benytte «pacere», dvs samløping med ikke-deltakere
13) Deltaker ferdes underveis ihht Friluftsloven, med de rettigheter og plikter som følger av
denne.
Dette innebærer bl.a. å vise hensyn ovenfor turgåere og beitedyr, lukke grinder/gjerder etter
seg og ikke etterlate seg søppel av noe slag underveis.
14) En deltaker som innser at han/hun ikke vil være i stand til å fullføre løpet eller rekke
sperretida på dropbagstasjoner eller i mål skal straks varsle arrangør, og begi seg i retning
offentlig vei der han/hun kan bli henta.
Deltaker er selv ansvarlig for transport til mål ved brutt løp.
Arrangøren kan ved behov forlenge sperretider underveis og i mål, og vil da informere
berørte løpere pr telefon/sms.
15) Mottatt GPS-tracker skal straks leveres tilbake ved fullført/brutt løp. Ikke tilbakelevert
tracker faktureres Deltaker etter pris angitt av Racetracker.no.
16) Ved avlysning av løpet vil startkontingenten refunderes, med fratrekk for påløpte ikkereversible utgifter. Startkontingent refunderes ikke for påmeldte deltakere som ikke stiller til
start.
17) Arrangøren kan ved behov endre og komme med presiseringer av disse vilkårene. Endringer
av betydning publiseres på arrangementets FB-side/via mail til Deltaker i god tid før
arrangementsdato.
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