
CGPA DUITSLAND CONFUSION TOUR 2019 1 van 3 REGULATIONS V.02 

 
 
 
 
 

‘CGPA DUITSLAND CONFUSION TOUR 2019’ 

 

REGULATIONS 
VERSIE 02 
(dd 04 mei) 

 

LEES GOED – DOE WAT ER STAAT! BEANTWOORD VRAGEN ZO VOLLEDIG MOGELIJK! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IN GEVAL VAN NOOD: 
OF: 

a. Indien U 2 uur en 30 minuten na uw vertrek nog niet op het eindpunt bent; 
b. of: u vóór die tijd al zeker weet dat u verdwaald bent: 

OPEN  ENVELOPPE  1 
voer de daarin vermelde instructies ONMIDDELIJK uit! 

 
 

  

SAFETY FIRST! 
- TIJD IS GÉÉN FACTOR - uitsluitend de gereden AFSTAND is doorslaggevend! 
- HOUDT U AAN DE MAXIMUM SNELHEID 
- RESPECTEER ANDERE WEGGEBRUIKERS 
- PASSEER PAARDEN EN VOETGANGERS LANGZAAM 
- STOP NIET ONVERWACHT, KIJK STEEDS ÉÉRST IN UW SPIEGEL! 
- STOP ALLÉÉN OP PLAATSEN WAAR DIT GEEN GEVAAR VOOR HET VERKEER OPLEVERT 
- ER ZIJN SOMS SMALLE WEGEN! 
- LAAT DE PASSAGIER(S) HET WERK DOEN – maak een slimme taakverdeling! 

LET OP: UW DEELNAME IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO! 

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 

schade, boetes etc. 
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     BIJ ONVERWACHTE WEG-AFZETTING 
OPEN  ENVELOPPE  2 

 
        Indien aangetoond kan worden dat het een onvoorziene afsluiting betreft 

                       (wegreparatie/ongeluk/dorpsfeest etc.), krijgt u géén strafpunten, en krijgt 
                       u aanwijzingen hoe verder te gaan! 
 

 
  

 
 

1. Zonder tegenopdracht volgt u steeds de DOORGAANDE weg, let dus goed op!!! 
 
Dus bv. bij dit verkeersbord:           de weg naar links blijven volgen. (NB: dit is dus géén ‘T’-Splitsing, 
Viersprong of Kruising!). Ook indien u niet op een voorrangsweg rijdt dient u altijd de doorgaande 
weg te blijven volgen tot een ‘Aanwijzing’ u anders opdraagt. 
 

2. VERHARDE wegen: tellen mee, óók indien afgesloten, Anlieger frei/Landwirtschaftlich frei, 
doodlopend of verboden in te rijden. Een weg geldt ook als verhard, indien het géén inrit is, en 
twee sporen voor de wielen verhard zijn middels beton of stenen platen (niet: gewone tegels of 
kiezel etc.), maar het midden niet verhard is – bv.gras/kiezel. 
 

3. ONVERHARDE wegen/INRITTEN: tellen niet mee, tenzij expliciet anders aangegeven. Indien het 
vanaf de weg waarop u rijdt zichtbaar is dat een verhard stuk weg overgaat in een ONverharde weg 
(kan na enige tientallen meters zijn!) telt deze weg als ONverhard. 
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4. ANLIEGER FREI/LANDWIRTSCHAFTLICH. Deze wegen tellen mee als ‘wegen’, en als de route-
beschrijving dit aangeeft mag u er inrijden. 
 

5. AANWIJZINGEN: 
 

a. dienen om de route te kunnen volgen en worden voorafgegaan door een cijfer en volledig 
uitgeschreven of middels een foto weergegeven; 
 

b. bevinden zich uitsluitend RECHTS van de weg of recht vóór u, tenzij expliciet anders 
aangegeven. Bv. indien een aanwijzing luidt: ‘3e Weg LA’  – dan dienen de wegen aan de 
linkerkant geteld te worden; of de Aanwijzing vermeldt ‘Links’; 

 
c. kunnen elkaar binnen enige meters opvolgen of pas na enige kilometers – dit wordt niet 

aangegeven in de tekst! Let dus goed op! 
 

6. VRAGEN en OPDRACHTEN: 
 

a. worden voorafgegaan door een letter; 
 

b. slaan steeds op het gedeelte na de er aan voorafgaande - en tot aan de er op volgende 
Aanwijzing, Vraag of Opdracht - tenzij anders aangegeven - in de volgorde waarin u ze 
tegenkomt; 

 
c. bevinden zich uitsluitend rechts van de weg of recht vóór u, tenzij expliciet anders 

aangegeven; 
 

d. kunnen zéér kort (binnen 1 meter), of zéér lang (tot meer dan 5 km) ná een voorgaande 
‘Aanwijzing’, ‘Vraag’ of ‘Opdracht’ plaats vinden! 

 
e. bevinden zich binnen ca. 10 meter van de rechter weg rand, of binnen ca. 10 meter voor u 

(tenzij anders aangegeven!) en zijn vanaf de weg zichtbaar (soms met enige moeite!); 
 

f. de grootte van de onderwerpen van ‘Vragen’ en  ‘Opdrachten’ varieert van zeer klein tot 
groot; 

 
g. moeten steeds zo nauwkeurig en volledig mogelijk worden genoteerd. 

 
7. OPSCHRIFTEN worden vermeld tussen aanhalingstekens. 

 
8. FAIR PLAY is basis voor deelname: geen GPS of gebruik van Smartphones voor informatie! 


