
  Technisch reglement 11-09-2022 

Bekijk ook de andere regelementen op de site. 
 
 
Mocht je vragen hebben stel ze gerust, 
Mail naar Info@zeepkistenracegroessen.nl t.a.v. Simon Kruis 
Of kijk op www.zeepkistenracegroessen.nl  
 

 

Veel succes met het bouwen en een leuke sportieve race toegewenst! 
 

 

Technisch reglement Zeepkistenrace Groessen 2022 
 

 
De zeepkist moet een zelf gemaakt voertuig zijn. Het mag dus geen kant-en-klaar voertuig zijn zoals een wandelwagen, 
bolderkar, skelter, enz. 
Wel is toegestaan één van deze voertuigen om te bouwen tot een zeepkist. 
 
De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race. Er mogen geen scherpe 
kanten of uitstekede delen aan zitten. 
 
De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken en deze moeten gedurende de race (buiten eventuele beproevingen in het 
parcours tijdens de race) de grond constant raken. 
 
De zeepkist moet voorzien zijn van een stuurinrichting waarmee 1 of 2 wielen gestuurd worden. 
 
De zeepkist mag niet Ianger zijn dan 250 cm. 
 
Bodemvrijheid van minimaal 15 cm. 
 
De zeepkist mag niet breder zijn dan 120 cm. 
 
De zeepkist mag niet hoger zijn dan 150 cm. 
 
De zeepkist mag niet meer wegen dan 80 kilogram. 
 
De zeepkist mag op geen enkele vorm van aandrijving voorzien zijn zoals verbrandingsmotoren, elektromotoren en/of andere 
aandrijvingen. 
 
De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats en bij rijders plaats . 
 
Een deugdelijke rem is verplicht. 
 
Een deugdelijke stuur inrichting is verplicht. 
 
Er mogen zich geen losse (extra)gewichten van welke aard dan ook in op of aan het voertuigen bevinden. 
 
Er moeten twee sleepogen  aan de constructie zitten waaraan de zeepkist omhooggetrokken kan worden en de volgende kist er 
achter kan hangen. Deze moet in het midden zitten van de kist. 

• Rond sleepoog met een dikte van ± 8mm en een diameter van minimaal 35mm. ( Tip uitlaatklem ) 
• Deze moet uitsteken aan de voor en achterzijde van de kist. 

 
1 week voor de race graag foto’s van de kist algemeen, stuur mechanisme en de sleepogen sturen naar het onderstaande 
mailadres. 
 
Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun kist te laten controleren door de technische commissie. Deze commissie 
behoudt zich het recht voor, om in hun ogen een onveilig zeepkist of een kist die niet aan het technisch regelement voldoet af te 
keuren en uit te sluiten van deelname aan de race. 
 
Na de technische keuring mogen er geen wijzigingen worden aangebracht aan de kist. 
 
Bij de technische keuring ontvangen de deelnemers een startbewijs en een startnummer. Dit startnummer moet aan de 
voorzijde en zichtbaar bevestigd worden.  

 
Bij niet opgenomen zaken in dit reglementen beslist de organisatie. Deze beslissing van de organisatie is bindend. 
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