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Welkom
“My life fades. The vision dims. All that remains are memories. I remember a time of chaos... ruined
dreams... this wasted land. To understand, you must go back to another time... when the world was
powered by the black fuel... and the desert sprouted great cities of pipe and steel. Gone now... swept
away. For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war, and touched off a blaze
which engulfed them all. Without fuel they were nothing. They'd built a house of straw. The
thundering machines sputtered and stopped. Their leaders talked and talked and talked. But nothing
could stem the avalanche. Their world crumbled. The cities exploded. A whirlwind of looting, a
firestorm of fear. Men began to feed on men. On the roads it was a white line nightmare. Only those
mobile enough to scavenge, brutal enough to pillage would survive. The gangs took over the
highways, ready to wage war for a tank of juice.”
In navolging van de Jotapocalypse is brandstof te schaars geworden om te gebruiken bij een spel,
hierdoor zullen jullie je tijdens de cross verplaatsen door middel van jullie eigen spierkracht.
In dit document is alle informatie te vinden welke belangrijk is voor jullie mobiele team. Bestudeer dit
daarom goed. De route zal zoals altijd door het Noord-Hollandse landschap slingeren. Tijdens deze
route komen jullie 8 posten tegen en 8 van de 9 beschikbare routes.
Het is mogelijk dat er in de aanloop naar de Jotapocalypse nog enkele kleine wijzigingen
plaatsvinden. Houdt daarom de website www.jc20.nl goed in de gaten voor de laatste en juiste versie
van het mobiele reglement.

Spelregels deelnemers
Het mobiele equipe bestaat uit maximaal 4 personen, een zendamateur is niet nodig. In het equipe
van 4 personen moet minimaal één dame en één heer zitten.

Het mobiele equipe mag maximaal over 4 fietsen beschikken, zowel
normale als elektrische fietsen zijn toegestaan. Hulp van
gemotoriseerde voertuigen zoals auto’s is niet toegestaan en ook
niet nodig.
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Verplichte documenten:
Identificatie (rijbewijs, ID-kaart of paspoort)
● Iedereen:
Uiteraard moeten alle fietsen in dermate goede conditie zijn om de volledige route te kunnen fietsen.
Advies:
● Rijd netjes, en houdt je aan de verkeersregels.
● Bij constatering van overtreden van de verkeersregels worden strafpunten toegekend en kan
de organisatie besluiten het mobiele team te diskwalificeren.
● Hou rekening met gebruik van een mobiele telefoon tijdens het fietsen, een telefoonhouder
wordt dus sterk aangeraden!
● Bij constatering van alcoholgebruik tijdens de Jotapocalypse door één of meerdere leden van
het mobiele team volgt onmiddellijke diskwalificatie van het gehele team en wordt verdere
deelname uitgesloten.

Communicatie
Tijdens de Jotapocalypse moet er een goede verbinding mogelijk zijn tussen het mobiele team, de
organisatie en het bijbehorende thuisteam. Er dienen minimaal twee mobiele telefoons met het
mobiele team mee te gaan. 1 telefoonnummer moet worden doorgegeven bij het aanmelden voor
vertrek op zaterdagmiddag.
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Start
De start van de Jotapocalyps zal plaatsvinden op de parkeerplaats Parcade te Alkmaar aan de
Pettemerstraat, 1823 CW Alkmaar. Let op, het begin van de middag kan het hier nog betaald parkeren
nodig zijn
Het mobiele team moet tussen 15:30-16:00 uur, met de fiets, aanmelden bij de organisatie. Het
wordt gewaardeerd als je er op tijd bent. Als je je door drukte niet voor 15:45 uur aan kunt melden,
kan je hierdoor punten mislopen. Aanmelden doen jullie op de fiets. Jullie worden hier gecontroleerd
of de correcte papieren aanwezig zijn. Jullie betalen hier € 15,- voor de deelname aan deze Jotacross
(liefst via overschrijving met QR-code bij de aanmeldlocatie). Na een korte uitleg door de organisatie
zal de Jotapocalypse beginnen. Het is hier mogelijk om je uurwerk te synchroniseren met de
organisatie.

Aanmelden
Het volledige mobiele team zal in een veiligheidshesje verschijnen bij de organisatie. Hier kan men
zich (origineel en/of traditioneel) aanmelden. Het veiligheidshesje moet tijdens de hele Jotapocalypse
gedragen worden. Eventuele themakleding wordt gewaardeerd. Denk ook aan je das en uniform. Bij
de aanmelding zal ook de aanmeldopdracht beoordeeld worden.
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Posten en routes
De Jotapocalypse bestaat uit 8 posten en 9 routes, waarvan jullie 8 routes rijden. Na de laatste post,
kunnen jullie terug naar jullie eigen clubgebouw en hoeven jullie niet terug naar de eerste post waar
jullie zijn begonnen. Voor zowel een post als een route is 20 minuten gereserveerd. Het is niet
toegestaan om korter over de posten of routes te doen. Je mag pas op de post arriveren als de tijd die
voor de route staat aangeschreven verstreken is. Het is mogelijk dat jullie korter over een routedeel
doen.
In dit geval wachten jullie, buiten het zicht van de post, tot de tijd verstreken is. Arriveren jullie
namelijk te vroeg bij een post dan worden er strafpunten uitgedeeld. Bij te laat arriveren worden
geen strafpunten uitgedeeld. Het kan echter wel zijn dat de postbemanning besluit dat jullie de post
niet meer kunnen doen in verband met tijdgebrek.
Onderstaande tabellen geven het tijdschema’s aan:

Voor groepen 6, 8, 9, 10, 11 en 12:

15:30-16:00

16:20

16:40

17:00

21:20

21:40

aanmelden

vertrek

1e post

1e route

Laatste post

Terug naar eigen
groep

Voor groepen 1, 2, 3 ,4 ,5 en 7:
15:30-16:00

16:40

17:00

17:20

21:40

22:00

aanmelden

Vertrek

1e post

1e route

Laatste post

Terug naar eigen
groep

Route
Tijdens de route worden verschillende routetechnieken toegepast. Sommige zijn lastiger dan de
andere, maar met enig inzicht en creativiteit zijn ze tot een goed einde te brengen. Op het formulier
met de routetechniek zal aangegeven staan hoelang je doet over het daadwerkelijke rijden van de
route. Dit is gedaan zodat je kan inschatten hoeveel tijd je hebt om de puzzel of creatieve opdracht
op te lossen die nodig is om de route te rijden. Zo kan je ervoor zorgen dat jullie altijd op het juiste
tijdstip op de post aankomen. Indien je toch moeite met de route hebt dan is er een noodenvelop
aanwezig. Voor het openmaken van de noodenvelop worden geen strafpunten uitgedeeld. Wel
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worden er punten uitgedeeld, wanneer het mobiele team de dichte noodenvelop inlevert op de post
waar men wordt verwacht.
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Finish en afmelden
Na het volbrengen van de laatste post rijden teams naar hun eigen clubgebouw. Afmelden bij de
laatste post is dus afmelden bij de cross.
Helaas is het niet mogelijk om met iedereen de prijsuitreiking fysiek bij te wonen dit jaar, er zal een
livestream zijn van de uitreiking. Te volgen via de website: www.jc20.nl. Later zal hier, met de dan
geldende maatregelen meer duidelijkheid over komen.

Punten
Het mobiele team scoort punten op de posten door de postopdracht goed uit te voeren en krijgt
punten door een dichte noodenvelop in te leveren. Tijdens de route worden de punten verdiend door
zich correct en op het juiste tijdstip aan te melden en door een dichte noodenvelop in te leveren bij
de post waar men verwacht wordt.
Op elke post wordt de opvolgende route en noodenvelop uitgedeeld.
Samengevat:
Op post 1 krijg je:
● Een envelop met daarin:
● De route naar de volgende locatie
● De noodenvelop
Aangekomen op post 2:
● Melden jullie je aan bij de postbemanning
o Jullie vermelden jullie naam en groepsnummer
o Leveren de (open of dichte) noodenvelop in
● Voeren jullie de post uit.
● Ontvangen jullie een nieuwe envelop
o Met de route naar de volgende locatie
o De noodenvelop

Strafpunten
Zoals eerder beschreven worden er strafpunten uitgedeeld bij het overtreden van de spelregels,
verkeersregels en te vroeg aankomen op een post. Men moet zich ten alle tijden netjes gedragen,
zowel op de weg als op locatie. Buitensporig ongewenst gedrag kan leiden tot diskwalificatie en
uitsluiting van verdere deelname aan deze editie van de Jotacross. Er worden geen strafpunten
gegeven voor hinder en overlast als de oorzaak niet aan jullie mobiele team te wijten valt.
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Aansprakelijkheid
Deelname aan de Jotapocalypse is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade aan jezelf en/of aan derden. Dit geldt ook voor schade of verlies van
goederen en eventuele bekeuringen.

Routereglement
Houd je te allen tijde aan de Nederlandse verkeersregels.
Daarnaast gelden de volgende verkeersregels met betrekking tot het beoordelen van een kruising
tijdens de route:
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Enkel verharde (bijv. geen schelpenpaden) wegen die toegankelijk zijn voor fiets tellen mee,
bijvoorbeeld:
o Fietspaden
o Autowegen waarlangs fietsen is toegestaan
In- of uitritten van woningen/bedrijven tellen niet mee.
Een steeg telt niet mee.
Paden uitsluitend toegankelijk voor voetgangers tellen niet mee
Doodlopende wegen voor fietsers tellen niet mee, ook niet als het bord na x aantal meter
staat. Het bord is wel zichtbaar vanaf de kruising waarop u zich bevindt.
Parkeerplaatsen of toegang tot een parkeerplaats tellen niet mee.
Wegen die verboden zijn in te rijden tellen niet mee, ook niet als het bord na x aantal meter
staat. Het bord is wel zichtbaar vanaf de kruising waarop u zich bevindt.
Wegen die verboden zijn in te rijden met uitzondering van bestemmingsverkeer tellen niet
mee (let op uitzonderingen onder het bord).
Afbuigende (voorrangs)wegen tellen als rechtdoor, tenzij anders –duidelijk- aangegeven in de
route-opdracht.

Definitie kruising:
Als de bermlijn van de kruisende weg doorgetrokken wordt en deze komt niet op een andere weg uit,
dan zijn er in deze situatie 2 kruisingen (Afbeelding A).
Als de bermlijn van de kruisende weg doorgetrokken wordt en deze komt wel op een andere weg uit,
dan is er in deze situatie 1 kruising (Afbeelding B).

(A) Deze situatie bestaat uit 2 kruisingen
(B) Deze situatie bestaat uit 1 kruising
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Misschien zijn er enkele routes die van deze regels afwijken. Dat staat dan specifiek bij de betreffende
route aangegeven.

Benodigdheden
Het kan handig zijn om bepaalde hulpmiddelen mee te nemen met het mobiele equipe. Wij raden de
volgende zaken aan en sommige zijn zelfs verplicht. Vanwege het verplaatsen per fiets hoeven jullie
dit jaar niet extreem veel spullen mee, eventueel benodigde hulpmiddelen zullen op de posten
worden aangeleverd.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zaklamp
Kompas
Kaarthoekmeter
Geodriehoek
Pen en papier
Regenkleding
Eventueel themakleding
Hoofdlampje
5 kano's met precies 411 kcal per 100 gram
3 lepels baking soda
Flinke scheut afwasmiddel
Flinke scheut azijn (twee scheuten mag ook)
Lege pizzadoos
Een lege petfles van 1.5 liter
tape
Zonnebril
Blikopener
Iets naar keuze in een blik
Eten/drinken voor onderweg
Minimaal 2 mobiele telefoons, zie ook pagina 2. Nummer bekend maken bij aanmelden
(verplicht)
Telefoonhouder(s)
Reflecterende veiligheidshesjes voor alle deelnemers (verplicht)
Identificatie van alle deelnemers (verplicht)
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