Ethisch handvest van de deelnemers
Behalve het onbetwistbare sportbelang van Trail “L’Infernal” van de Vogezen, berust een niet- onbelangrijk deel
van zijn aantrekkingskracht op de schoonheid en de afwisseling van de Vogezen landschappen en de
overgestoken natuurlijke milieu's.
Vogezen fauna en flora nemen deel aan de waarde van de bossen en andere natuurlijke milieu's , die u tijdens
het traject zult ontdekken. Bepaalde soorten zijn bijzonder gevoelig met de storing en iedere gebruiker van deze
natuurlijke milieu’s moet het effect van zijn overgang zoveel mogelijk beperken, op de natuurlijke milieu's en de
fauna die zij beschermen.
Waarschijnlijk denkt u dat uw overgang, en zelfs overgang van alle deelnemers van TRAIL geen enkele hinder
aan de fauna en de flora gezien de manier van voetverplaatsing veroorzaken.
Als het waar is dat zo’n activiteit alleen op milieu weinig invloed heeft, is het belangrijk een beetje afstand te
nemen om over een globale visie te beschikken. Immers zijn de sport - en toeristenactiviteiten van
vrijetijdsbestedingen en in volle ontwikkeling op het Vogezen massief en, zelfs wanneer weinig impact deze
blijken te hebben, individueel genomen, het cumulatieve effect van de verschillende manifestaties en activiteiten
die in bos eindigt door de diersoorten beïnvloeden ten gevolge van de herhaling van storingen,
De bescherming van het milieu en de soorten is essentieel. Zij vormt één van de taken van het Nationale Bureau
van de Bossen (ONF) en betreft elk door haar persoonlijke houding
bewustwording daarover is primordiaal. Derhalve door u in te schrijven aan „L’INFERNAL“, verzoeken ONF, en
de organisatoren van Trail u om zich te verplichten:

Geen sporen van uw overgang laten en aan het sorteren van de afvalstoffen
deelnemen:
· Uw zakken of afvalstoffen zakjes gebruiken om niets op het grond te werpen;
· Het sorteren van de afvalstoffen eerbiedigen, voorzien in de zones van ravitailleringen;

, Zoveel mogelijk, de risico's van verstoring van de soorten verminderen:
· Het traject van trail scrupuleus eerbiedigen zonder van de voorziene paden weg te gaan, zult u aldus de risico's van
getrappel van de flora en van storing van de fauna beperken;
· De erkenningen van trajecten na 1 juli, voor L’Infernal 160km, in zijn zuidelijk deel bevoorrechten waar bepaalde
aanwezige soorten bijzonder gevoelig voor de storing van het begin van de winter tot eind juni zijn;

Uw verwanten in kennis stellen van de maatregelen die voor de bescherming
van het milieu moeten geëerbiedigd:
· Zijn verwanten mededelen die van de wedloop getuige zouden zijn, van de gevoeligheid van het milieu en het belang van de
naleving van het milieu en soorten ;
· Hun vragen om hun afvalstoffen af te halen, om hun hond in lijn te houden, om geen vuren in bos aan te doen, om op open
wegen te blijven voor het openbare verkeer om de wedloop te naderen door hun voertuig te parkeren om niet het verkeer te
belemmeren en, voor hun eigen veiligheid, niet op boomstamen te stijgen die in bos opgeslagen zouden kunnen worden;

Aan de globale inspanningen op het gebied van bescherming van het milieu
deelnemen:
· Het gemeenschappelijke vervoer en/of carpooling voor uw verplaatsingen bevoorrechten;
· Deze milieuethiek behouden na de wedloop voor al uw latere output.

Bedankt aan u en goede wedloop.

