Reglement Kaketoes Zeepkistenrace
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Datum: 9 september 2017
Aanvang: 14.00 uur
Deelname aan de zeepkistenrace geschiedt geheel op eigen risico van de
deelnemers.
De organisatie van de zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk
voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers aan
de race.
De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade
en/of opgelopen letsel van derden (toeschouwers) die wordt toegebracht door
deelnemers of andere toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.
De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk
mogelijk gemaakt is. (zie ook punt 7 - technische keuring)
De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en
toeschouwers van de race.
Deelnemende zeepkisten moeten minimaal voldoen aan de navolgende
voorwaarden:
Het moet een zelf gemaakt voertuig zijn, dus geen winkelwagen,
wandelwagen, bolderkar of skelter (niet limitatief)
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.
De zeepkist mag niet langer zijn dan 2 meter.
De zeepkist mag niet breder zijn dan 1½ meter.
De zeepkist mag niet hoger zijn dan 1½ meter.
De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien
zoals trappers, verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere
aandrijvingen.
De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige
bestuurdersplaats.
Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren
door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om
een in hun ogen onveilige zeepkist te weerhouden van deelname aan het
evenement.
De technische keuring vindt plaats t.h.v. kerk Kapel in ‘t Zand
De start van de zeepkistenrace zal plaats vinden op de Parklaan vóór de kerk
Kapel in ’t Zand of een door de organisatie aangewezen lokatie.
Bij de technische keuring ontvangen de deelnemers een startschild met
nummer. Dit startschild dient goed zichtbaar op de voorkant van de zeepkist te
worden bevestigd. Dit ter herkenning voor de jury.
Een deelnemend team aan de zeepkistenrace mag bestaan uit maximaal 3
personen.
Een deelnemende zeepkist mag één keer deelnemen per categorie en
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moet beide manches door dezelfde persoon bestuurd worden. Het is toegestaan
dat meerdere teams gebruik maken van dezelfde zeepkist.
Het is verplicht voor de bestuurder van de zeepkist tijdens de race een
veiligheidshelm te dragen.
De zeepkist mag tijdens de wedstrijd door maximaal 3 personen met mankracht
worden voortgeduwd, tot aan het merkteken op de straat waarna geen enkel contact
meer met de duwers mag bestaan.
Er wordt minimaal 2 keer het parcours gereden met hindernissen. De
organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel extra manches in te lassen,
afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Lengte parcours is circa 300 meter.
De hindernissen zullen op de wedstrijddag bekend worden gemaakt.
Finish van de zeepkistenrace wordt duidelijk aangegeven door de finishvlag.
Door loting zal de startvolgorde per categorie vastgesteld worden. Gestart wordt
met de A-Categorie.
Winnaar is het team dat het parcours 2 keer op de juiste wijze in de totaal snelste
tijd heeft afgelegd. De tijden van de 2 races (eventueel meer) met eventuele
strafpunten worden bij elkaar opgeteld voor de einduitslag.
Over de uitslag van de tijdwaarneming kan niet worden gereclameerd.
Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het missen van
hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.
Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert, zal het
hinderende team worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten voor verdere
deelname aan het evenement. Het gehinderde team mag de race opnieuw
rijden.
Tijdens het rijden van de race zullen deelnemende zeepkisten door een
onafhankelijke jury beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs
wordt tijdens de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste
deelnemende zeepkist.
Voor mededingen naar de originaliteitsprijs is het toegestaan om gebruik te
maken van speciale effecten.
Het is ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan de
zeepkist geven en/of een gevaar vormen voor de omstanders/toeschouwers. (Zoals bijv.
het gebruik maken van vuurpijlen is verboden).
Deelname aan de zeepkistenrace 2014 kan in 3 categorieën:
A: 7-10 jaar
B: 11-15 jaar
C: 16 jaar en ouder
De zeepkist dient na afloop door de deelnemer zelf meegenomen te worden.

INSJRIEF FORMULIER
ZEIPKIESTE RACE KEPEL
IN ‘T ZANDJ – 2017
Naam team
__________________________________
Leeftijdscategorie

:

A

B

C

Het inschrijfgeld ad. € 3,- per team wordt contan
voldaan bij inlevering van dit inschrijfformulier bij
Café De Post, Café Parkzicht, Café Aad Remunj of
bij Marc Allers, Herkenbosscherweg 28, Roermond.
Ondergetekende verklaart dat alle in het
reglement (zie www.kaketoes.nl) gestelde regels
en voorwaarden nageleefd zullen worden:
Naam
____________________________________

Contactpersoon____________________________
Handtekening :
Adres_____________________________________
Postcode/plaats____________________________
Telefoon___________________________________
Mail_______________________________________

