Reglement zeepkistenrace De Steiger 2017
1. Het doel is een evenement te organiseren dat plezier biedt voor jong en oud, zowel actief als
passief. Inschrijven is mogelijk tot en met 15 juni 2017.

2. De race is op zaterdagmiddag 1 juli om 14:00 uur op de Almere in de Lemstervaart.
3. De deelnemers schrijven zich voor 15 juni in. Ze laten de zeepkist en een deugdelijke helm met
kinband op 22 juni keuren. De keurmeesters hebben het recht voertuigen, die volgens hun
oordeel onveilig zijn, te weigeren. Vlak voor de start is een tweede keuring van de zeepkisten.
4. Op het bewijs van inschrijving staat een startnummer dat aan de voorzijde van de zeepkist
duidelijk leesbaar te zien moet zijn.
5. Deelnemers worden verdeeld in 2 groepen. Per groep zijn er 3 prijzen:
Groep 1: 6 t/m 12 jaar. (Evenement datum is bepalend) Groep 2: ouder dan 12 jaar.
6. De zeepkisten dienen aan de volgende maten te voldoen.
• Maximum lengte 3 meter.
• Maximum breedte 1 ½ meter.
• Maximum hoogte 2 meter.
• Maximaal gewicht zonder bestuurder 150 kg.
7. De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken die tijdens het rijden de grond continu
raken. (geen fiets met zijwielen)
8. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke stuurinrichting, uitsluitend op (het) de
voorwiel(en).
9. Er mag 1 persoon in de zeepkist zitten. Een tweede persoon mag de zeepkist aanduwen.
10. Iedere zeepkist mag door maximaal 3 bestuurders ingeschreven worden.
Iedere bestuurder dient zijn eigen startnummer duidelijk zichtbaar aan de voorzijde te
bevestigen.
11. De deelnemers dienen een deugdelijke helm en beschermende kleding te dragen. (Lange
mouwen en lange broeken, gesloten schoenen)
12. De zeepkist dient voorzien te zijn van een rem die het voertuig tot stilstand kan brengen.
13. De zeepkist mag op geen enkele wijze worden voorzien van enige aandrijving.
14. De bodem dient gesloten te zijn, zodat de deelnemer niet met zijn voeten aan de grond kan
komen.
15. Kinderen tot 12 jaar mogen in een versierde skelter meedoen.
16. Na afloop neem je je zeepkist weer mee naar huis.
17. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en officials van de
race. Uitstekende scherpe punten en glasdelen zijn verboden.
18. De deelnemer die het parcours het snelste aflegt is de winnaar. De as van het voorste wiel is
bepalend.
19. Een jury beoordeelt de deelnemende zeepkisten op originaliteit. De originaliteitprijs gaat naar
de origineelste, leukste of mooiste zeepkist. Ook kent de jury een pechprijs toe.
20. Deelname aan de Zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
21. Wijkvereniging De Steiger is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventueel geleden
schade en of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race. Zij kan hiervoor ook niet
aansprakelijk gesteld worden.
22. De organisatie is eveneens niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventueel geleden
schade en of opgelopen letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door
deelnemers of andere toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.
23. Deelnemers mogen niet onder invloed zijn van bedwelmende middelen.
Voor meer informatie: www.wijkverenigingdesteiger.nl en info@wijkverenigingdesteiger.nl
Wij wensen alle deelnemers veel plezier en succes met het bouwen van de zeepkist en
de race.

