1. ALGEMEEN
1. Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
2. 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
3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van
derden, veroorzaakt door deelnemers of toeschouwer voor, tijdens en na het evenement.
4. De lengte van de race is afgestemd op de leeftijd van de deelnemers, met hierin enkele hindernissen
en/of obstakels.
5. De hindernissen die genomen moeten worden, worden pas op de wedstrijddag bekend gemaakt.
6. Winnaar is het team dat het parcours op de juiste manier in de snelste tijd heeft afgelegd.
7. Ook de meest originele zeepkist zal in de prijzen vallen.
8. Voor mededinging naar de originaliteitprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten.
9. Het is echter ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan de zeepkist geven en dat
deze effecten een gevaar vormen voor de toeschouwers.
10. Het is tevens verboden om tijdens de race ballast uit de zeepkist te verwijderen. Ook confetti en dergelijke
valt hieronder!
11. De tijdswaarneming geschied aan de hand van handgeklokte waarneming.
12. Over de uitslag van de waarneming kan niet worden gereclameerd.
13. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het missen van hindernissen wordt door de jury
straftijd geteld.
14. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert zal het hinderende team worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten van verdere deelname. Het benadeelde team mag de race opnieuw rijden.
2. ZEEPKIST
1. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race. Uitstekende delen zijn verboden.
2. De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken, en deze moeten gedurende de race (buiten eventuele
beproevingen in het parcours) de grond continue raken. Een fiets met zijwielen mag dus niet.
3. De zeepkist moet over een rem beschikken die de zeepkist tijdens de race binnen redelijke termijn kan
afremmen, maar ook tot stilstand kan brengen.
4. De zeepkist mag van geen enkele vorm van motorische aandrijving zijn voorzien.
5. De zeepkist moet voorzien zijn van deugdelijke en veilige zitplaatsen.
6. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie.
Deze behoudt zich het recht om een zeepkist te weerhouden van de race.
7. De keuring van de remmen wordt uitgevoerd met een remtest.
8. Na goedkeuring mag er niet meer aan de zeepkist worden gesleuteld.
9. Ieder team is verantwoordelijk voor haar zeepkist. Achtergelaten zeepkisten worden op kosten van het team
afgevoerd.
3. AFMETINGEN EN GEWICHTEN
1. De zeepkist mag niet langer zijn dan 3 meter.
2. De zeepkist mag niet breder zijn dan 1,5 meter.
3. De zeepkist mag niet hoger zijn dan 1,5 meter.
4. De zeepkist mag niet zwaarder zijn dan 150 kg.
5. De bodemvrijheid moet minstens 10 cm bedragen om praktische redenen.
4. DEELNEMER
1. De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk mogelijk is gemaakt.
2. Het aantal deelnemers zal bepalend zijn voor de aanvang van de race, u ontvangt hierover tijdig bericht.
3. Startnummers worden bepaald op basis van de inschrijfvolgorde, dus de eerste heeft startnummer 1.
De startnummers dienen door de deelnemers zelf duidelijk leesbaar aan de voorzijde van de zeepkist te
worden aangebracht.
4. Een deelnemend team mag bestaan uit maximaal 1 bestuurder, maximaal 1 duwer en maximaal 2 inzittenden.
5. De zeepkist mag op geen enkele wijze motorisch aangedreven worden.
6. Het is verplicht dat alle inzittenden van de zeepkist een goed passende veilige motorhelm dragen. De persoonlijke bescherming kan op eigen initiatief worden aangevuld met bijvoorbeeld elleboog en kniebeschermers.
7. De organisatie behoudt zich het recht om een deelnemer die onder invloed is van alcohol uit te sluiten van
deelname.
8. Deelname aan de zeepkistenrace kan in verschillende leeftijdscategorieën:
a. Deelnemers in de leeftijdsgroep 6 t/m 12 jaar. (Lagere school)
b. Deelnemers in de leeftijdsgroep 13 t/m 16 jaar.
c. Deelnemers in de leeftijdsgroep 16 t/m 130 jaar

