Reglement
De zeepkist moet:







Minimaal op 3 wielen steunen
Voorzien zijn van remmen die op de wielen of de wielas inwerken en het voertuig tot
stilstand kunnen brengen
Voorzien zijn van een degelijk sturingssysteem (vlot naar links en rechts kunnen sturen)
Zo origineel mogelijk zijn
Voorzien zijn van een trekhaak
Goedgekeurd worden door de jury op vlak van veiligheid

De zeepkist mag:



geen aandrijving hebben (zowel mechanisch als elektronisch)
Maximaal 2 personen bevatten.

De deelnemers moeten verplicht een lange broek aanhebben en een T-shirt met lange mouwen.
Daarnaast zijn de deelnemers verplicht om handschoenen en fietshelm of gesloten helm te dragen.
Knie- en elleboogbeschermers zijn aan te raden.
De bestuurders van de zeepkist moet minstens 16 jaar zijn.
Inschrijvingsprijs: €5 – gratis voor jeugdverenigingen.
Vooraf inschrijven is verplicht.
Bij inschrijving volgt verdere praktische informatie.

De race
De dag zal bestaan uit 3 verschillende soorten races. Namelijk een tijdrit, een groepstijdrit en een
milieu race. Daarnaast is er ook een originaliteitswedstrijd.
De tijdrit is een race waarbij elke deelnemer afzonderlijk zal racen en dit tegen de tijd. De tijden
worden allemaal genoteerd en de 3 racers met de snelste tijd behalen een podiumplaats.
De groepstijdrit is een race waarbij je als vereniging of groep tegelijkertijd het parcours aflegt. Deze
groepen moeten uit minstens 2 deelnemers bestaan en maximum 6. De tijd van de tweede persoon
die de finish bereikt, telt als eindresultaat. De groep met de snelste tijd is de winnaar.
De milieu race is een race waarbij onderweg bonuspunten kunnen verzameld worden. Deze punten
kunnen ze verdienen door onderweg voorwerpen te verzamelen die op de strobalen zullen liggen.
Per voorwerp dat in de correcte vuilbak geworpen wordt, kunnen seconden van de tijd afgetrokken
worden.
Naast de verschillende races is er eveneens een prijs voor de origineelste zeepkist. Deze prijs wordt
toegekend door de jury, nadat zij alle kisten hebben bekeken.
Vergeet niet vooraf in te schrijven.
Veel succes!

