DEELNEMERSREGLEMENT TEAM 25
Om lid te worden van Team 25 en/of deel te nemen aan de Roparun is dit reglement van
toepassing.
Team 25 bestaat uit minimaal 23 en maximaal 25 deelnemende teamleden en een of meerdere
adviserende teamleden
Elk teamlid heeft een specifieke taak en een algemene taak
De adviserende teamleden nemen geen deel aan de Roparun, maar hun specifieke taak is het
adviseren van het team en hun algemene taak ligt op het gebied van fondswerving en deelname aan
sponsoracties
De deelnemende teamleden zijn als volgt verdeeld:








8 lopers
4 fietsers
1 cateraar
2 fysiotherapeuten/masseurs
5 chauffeurs
2 navigators
1 teamcaptain

Hun specifieke taak ligt op het vlak van de functie die zij vervullen tijdens de run.
Hun algemene taak ligt op het gebied van fondswerving en deelname aan sponsoracties
De deelnemende teamleden worden als volgt in drie groepen verdeeld:
Team 1: 4 lopers, 2 fietsers, 1 fysiotherapeut, 1 chauffeur, 1 navigator
Team 2: 4 lopers, 2 fietsers, 1 fysiotherapeut, 1 chauffeur, 1 navigator
Team 3: 1 cateraar, 3 chauffeurs en de teamcaptain
De teamcaptain is de verantwoordelijke persoon tijdens de hele run en hij/zij is uiteindelijk degene
die de beslissingen neemt.
Om te zorgen dat de voortgang van de estafetteloop niet in gevaar komt, is zowel bij team 1 als bij
team 2 een loper aangewezen als loopcoördinator. De loopcoördinator is de verantwoordelijke
persoon tijdens de periode dat zijn team rent en hij/zij is dan ook de enige die dan de beslissingen
neemt. De overige leden van team 1 en 2 leggen zich bij zijn/haar beslissing neer.

Ongeveer twee maanden voorafgaande aan de Roparun, zal een oefendag dan wel oefennacht
worden georganiseerd. Elk deelnemend teamlid is in beginsel verplicht hieraan deel te nemen. Bij
hoge uitzondering kan een teamlid daarvan worden gevrijwaard. Dit evenement is mede bedoeld
om een hecht team te smeden.
De door de Stichting Team 25 Limburg aan de teamleden beschikbaar gestelde kleding wordt door
de teamleden met zorg behandeld en dient meteen na de run bij het daarvoor aangewezen teamlid
te worden ingeleverd. Deze kleding is en blijft eigendom van de Stichting.
Elk teamlid (behalve de adviserende teamleden) moet € 75,00 eigen bijdrage inleggen.
Verder is elk Roparunteam verplicht deel te nemen aan de loterij die Stichting Roparun organiseert.
Dat betekent dat ieder teamlid (behalve de adviserende teamleden) 80 loten (ten bedrage van
€ 200,00) dient af te nemen. De teamleden kunnen de loten verkopen en zo het bedrag van
€ 200,00 terugverdienen. Het bedrag van € 200,00 dient voorafgaande aan de inkoop van de loten
bij de Stichting Roparun, overgemaakt te worden op de bankrekening van de Stichting Team 25
Limburg, zodat laatstgenoemde stichting niet het financiële risico draagt.
In verband met de afstand Roermond-Hamburg en Roermond-Parijs bestaat de mogelijkheid dat
een extra overnachting op de dag voorafgaande aan de run moet worden ingepland.
De kosten van deze overnachting komen voor eigen rekening van de deelnemende teamleden.
Bij de samenstelling van het nieuwe team voor het nieuwe seizoen, hebben de teamleden die in de
voorafgaande editie hebben deelgenomen aan de Roparun, in beginsel de voorkeur .
De teamcaptain zal echter in samenspraak met het bestaande team de uiteindelijke beslissing
nemen over de toelating van (nieuwe) leden.
Dit reglement is in samenspraak met het team, opgesteld door het bestuur van de Stichting Team
25 Limburg. Het bestuur is eindverantwoordelijk en bevoegd in voorkomende gevallen te handelen
naar bevinden.

