wedstrijd reglement 11-09-2022

Wedstrijd regelement Zeepkistenrace Groessen 2022
Deelname aan de Zeepkisten race Groessen is geheel op eigen risico van de deelnemers.
Het betreden van het wedstrijdterrein is op eigen risico.
Om mee te doen moet het aanmeld formulier volledig ingevuld zijn.
Inschrijven kan tot 2 weken van te voren. Vol is vol.
Deelname vanaf 8 jaar. Tot 16 jaar goedkeuring van een ouder/voogd.
Maximaal 3 deelnemers in de zeepkist tijden de rit.
De organisatie van de race is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de
deelnemers aan de race.
De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van derden (toeschouwers) die wordt
aangebracht door deelnemers of anderen voor, tijdens en na het evenement.
De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk mogelijk is gemaakt.
De deelnemers dienen om 11 uur aanwezig te zijn.
1 week voor de race foto’s van de kist algemeen, stuur mechanisme en de sleepogen sturen naar het onderstaande mailadres
sturen.
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 reglement 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 start nummer. Dit start nummer moet aan de
voorzijde en zichtbaar bevestigd worden.
De zeepkist moet gedurende de rit door één en dezelfde persoon bestuurd worden.
Het dragen van een brommerhelm is verplicht.
De volgorde van starten wordt door de organisatie bekend gemaakt.
De zeepkist start vanuit een stilstaande positie op de brug vanaf een start platform.
Het is ten strengste verboden elkaar te raken of te hinderen, hierop staat directe diskwalificatie en een mogelijke schorsing voor
de komende jaren.
Over de uitslag kan niet worden gereclameerd.
Voor onrechtmatigheden, onreglementair gedrag en voor het missen van hindernissen tijdens de race wordt men door de
organisatie gediskwalificeerd.
Tijdens het rijden van de race zullen de deelnemende zeepkisten door een onafhankelijke jury worden beoordeeld op
originaliteit. De originaliteitsprijs wordt na de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of leukste zeepkist.
Het is verboden om extra spullen uit de zeepkist te gooien.
Het is echter ten strengste verboden dat deze effecten extra aandrijving aan de kisten geven en dat deze effecten een gevaar
kunnen vormen voor de omstanders en/of toeschouwers.
Na de start tot aan de finish is het verboden om de snelheid van de zeepkist te verhogen door bijvoorbeeld door handmatige
een slinger aan de wielen te geven.
Een team bestaat uit een bestuurder en maximaal 4 andere team leden.
De bestuurde mag niet onder invloed zijn van alcohol of andere verdovende middelen.
Bij niet opgenomen zaken in dit reglementen beslist de organisatie. Deze beslissing van de organisatie is bindend.
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!

