Reglement zeepkistenrace 27-04-2018
Om deel te nemen aan de zeepkistenrace dient het reglement hiervan gerespecteerd te worden.
De zeepkistenrace op Koningsdag, 27-04-2018 wordt georganiseerd door de Vereniging “Rondom de
Stenen Brug”.
Om onduidelijkheden te voorkomen zijn onderstaande regels opgesteld.
Deelname aan de zeepkistenrace op Koningsdag 2018 betekent dat men zich dient te conformeren
aan deze regels.
1. Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
2. Deelname aan de zeepkistenrace is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt echter op prijs
gesteld.
3. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel
van de deelnemers van de race.
4. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel
aan derden/toeschouwers van de race.
5. De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun zeepkist op deugdelijke wijze is gemaakt.
(Zie ook punt 8, technische keuring)
6. De minimumleeftijd zonder begeleiding is 18 jaar.
7. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en omstanders van
de race (te denken valt aan bijvoorbeeld loshangende delen, glaswerk etc.).
8. 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 weigeren van deelname aan het evenement. Deze keuring zal
plaatsvinden op zaterdag 21 april 2018, van 14.00 tot 16.00, op het terrein achter Café
Baarends, Voorstad 17-19, 4461KK in Goes. De bedoeling hierachter is, dat wanneer er
ondeugdelijkheden aan de zeepkist worden geconstateerd er nog tijd is om deze te
herstellen. Bij goedkeuring van de zeepkist krijgt U een startnummer, wat deugdelijk en goed
leesbaar aan de voorkant van de zeepkist dient te worden aangebracht. Na de goedkeuring
van de zeepkist dient er een handtekening gezet te worden onder het zogenaamde
vrijwaringsbewijs ter bevestiging dat zij het reglement hebben gelezen en er mee akkoord
gaan.
9. De zeepkist mag door een deelnemer worden bestuurd.
10. Er zal worden gestart van een verhoging, waarvan steeds 2 deelnemers tegelijkertijd worden
gestart. De bedoeling is dat diegene die als eerste over de finishlijn komt de punten krijgt. Er
zal dus meerdere malen gereden moeten worden.
11. Er zal worden gestreden in 3 klassen. Klasse 1: tot 12 jaar, Klasse 2: van 12 tot 16 jaar en
Klasse 3: vanaf 16 jaar. Bij een gelijk aantal behaalde punten bepaalt de exacte leeftijd de
uitslag.
12. Er zal ook een prijs zijn voor de meest bijzondere zeepkist. De kleuren rood-wit-blauw en
oranje worden door de jury zeer op prijs gesteld.
13. De zeepkistenrace zal plaatsvinden op de Dam in Goes. De lengte van het parcours zal
ongeveer 80 meter bedragen.
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14. Er wordt gestart met een vaste helling. De start zal worden verzorgd door mensen van de
organisatie.
15. De zeepkist dient na afloop door de deelnemer zelf meegenomen te worden.
16. De startvolgorde zal per klasse zal door loting worden bepaald. Deze volgorde zal bij het
startplateau worden getoond.
17. Het is voor de deelnemers verplicht een veiligheidshelm, handschoenen en een spijkerbroek
te dragen.
18. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
19. Een zeepkist kan in elk van de 3 klassen door een andere deelnemer worden ingezet. In een
klasse geldt dat er een deelnemer mag rijden.
20. Vragen over het reglement en deelname op website: info@rondomdestenenbrug.nl.
21. Opgave voor deelname op secretaris@rondomdestenenbrug.nl. Dit met naam, adres,
geboortedatum (dag/maand/jaar) en het e-mailadres.
22. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie. Hierover valt niet te
discussiëren.
23. De prijsuitreiking is voorzien na 16.00 uur in Café Baarends.
24. Aanmelden graag voor 15 april 2018 (of zo snel mogelijk). Geef ook aan of de zeepkist door
verschillende deelnemers in de 3 klassen wordt gebruikt.
25. De deelnemende zeepkisten dienen ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De zeepkist moet over minimaal 4 wielen beschikken die gedurende de hele race, buiten
eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race, de grond raken
b. De zeepkist moet beschikken over een deugdelijke stuurinrichting op 2 wielen.
c. De zeepkist mag niet langer zijn dan 2 meter.
d. De zeepkist mag niet breder zijn dan 1 meter.
e. De zeepkist mag niet hoger zijn dan 1 meter.
f. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers,
verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere aandrijvingen.
g. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats.
h. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke rem.
i. De zeepkist moet voorzien zijn van goede voetsteunen.
j. De zeepkist moet voorzien zijn van een starre onderbouw.
k. Het gewicht van de zeepkist mag niet meer zijn dan 50 kilogram.

Wij gaan met veel plezier tegen aan om er een bijzonder evenement van te maken en hopen dan ook
voor een groot deelnemersveld.
Tot in april 2018, de vrijwilligers van de vereniging “Rondom de Stenen Brug”.
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