Reglement Zeepkistenrace
Technische voorwaarden:
• Spoorbreedte minimaal 60 cm.
• Minimaal 4 wielen op de grond van start tot finish.
• Passende integraalhelm verplicht.
• Het dragen van passende handschoenen is verplicht.
• Niet hoger dan 150cm (inclusief persoon).
• Max. voertuigbreedte is 2 meter.
• Geen aandrijving (ketting, motor, enz.).
• Een goed werkende rem.
• Verboden met de voeten op de grond van start tot aan de eindstreep.
• De zeepkist moet voorzien zijn van een stuurinrichting die ook met één hand vrij, veilig en
stabiel te bedienen is.
• De zeepkist mag geen losse delen bevatten die mogelijk tijdens de race of tijdens een ongeval gevaar op
kunnen leveren voor de deelnemers en of het publiek.
Wedstrijddag:
• Wedstrijd bestaat uit 2 races
• Deelnemers zijn (oud)inwoners van Veessen, Vorchten of Marle.
• Start wordt gedaan door het Oranje Comité.
• Aanduwen wordt gedaan door het Oranje Comité.
• Deelname op eigen risico.
• Door deel te nemen aan de zeepkisten race draagt elke deelnemer de aansprakelijkheid voor door hem of
haar veroorzaakte schade of letsel in welke vorm dan ook. Tevens vrijwaart elke deelnemer de organisatie
voor aansprakelijkheid voor letsel en of schade in welke vorm dan ook, toegebracht aan de deelnemer of
andere aanwezige personen en zaken.
• De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race.
Uitstekende voorwerpen, scherpe delen, vuurwerk etc., zijn niet toegestaan.
• Starttijden op Koningsdag 27 april tussen 9.30 en 12.00 uur.
• Parcours: Smeestraat boven aan de dijk is de start. Zo snel mogelijk naar beneden, bel luiden, dan voor de
streep stoppen. Kom je voorbij de streep einde race? Dan telt je tijd niet mee. Wel mag je nog mee doen
met de 2e race.
• Ieder team is verantwoordelijk voor haar zeepkist. Achtergelaten zeepkisten worden op kosten van de
deelnemer afgevoerd.
• Max 2 deelnemers per voertuig.
• Kinderen jonger dan 6 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
Prijzen:
Prijzen voor kinderen tot en met 12 jaar:
1e prijs €25,- 2e prijs €20,- 3e prijs €15,Originaliteitsprijs €25,Prijzen voor volwassenen zijn:
1e prijs €25,- 2e prijs €20,- 3e prijs €15,Originaliteitsprijs €25,Opgeven kan voor 20 april per mail naar oranjecomitevvm@gmail.com.
Mocht dit regelement niet in alle situaties voorzien dan beslist de jury of de zeepkist mag meedoen aan de wedstrijd. Alle deelnemers
verklaren dat men kennis heeft genomen van het reglement en het reglement te accepteren. Twijfel je of je voertuig goedgekeurd zal
worden, neem dan contact op de 1 van de bestuursleden. D.d. maart 2019

