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Reglement Veldmaat City Race 
 

Algemeen: 

1 Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers  

2 De organisatie van de zeepkistenrace is niet aansprakelijk voor geleden schade en/of opgelopen let-
sel van de deelnemers voor, tijdens en na de zeepkistenrace  

3 De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel 
van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of andere toeschouwers voor, 
tijdens en na de zeepkistenrace  

4 Startnummers worden na inschrijving doorgegeven aan de deelnemers. De startvolgorde wordt door 
de organisatie bepaald en hierover kan niet worden gediscussieerd.  

5 Een deelnemend team bestaat uit maximaal 4 personen en 1 zeepkist  

6 Ieder deelnemend team moet beschikken over een eigen zeepkist .  

7 Tijdens de zeepkistenrace worden de teams beoordeeld op snelheid, originaliteit en pech. Over de 
uitslag van de tijdwaarneming, originaliteits- en pechbeoordeling kan geen bezwaar worden ge-
maakt.  

8 De deelnemende teams worden ingedeeld in drie categoriee n: de eerste categorie; 5 t/m 10 jaar, de 
tweede categorie; 12 t/m 16 jaar en de derde categorie; 16 jaar en ouder.  Uitgaande van de leeftijd 
van de eerste bestuurder op de wedstrijddag. Deelnemers van de jongste categorie dienen onder be-
geleiding van 1 volwassene aan de start te verschijnen. 

9 De organisatie behoudt zich het recht voor om het reglement op ieder moment te wijzigen of om 
(kleine) uitzonderingen te maken op het reglement 

10 Het reglement wordt vooraf medegedeeld aan de deelnemers en wordt na aanmelding verzonden c.q. 
uitgereikt. Dit neemt niet weg dat alle deelnemers worden geacht om op de hoogte te zijn van het re-
glement. Hiervoor zijn zij zelf verantwoordelijk. 
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DE ZEEPKIST:  

11 De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun zeepkist veilig en deugdelijk gemaakt is.  

12 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun zeepkist.  

13 Iedere deelnemer dient zijn zeepkist of de restanten daarvan zelf af te voeren. Achtergelaten zeepkis-
ten of de restanten daarvan zullen op kosten van de deelnemer worden afgevoerd.  

14 De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de zeep-
kistenrace en er mogen geen uitstekende delen op aan de zeepkist zitten  

15 De zeepkist is een voertuig met minimaal 3 wielen 

16 De zeepkist moet zijn voorzien van een deugdelijk stuurinrichting met minimale speling. 

17 De zeepkist moet een deugdelijk remsysteem hebben.  

18 De afmeting (l x b x h) mag niet groter zijn dan 3 x 1.5 x 2 meter  

19 De massa van de zeepkist exclusief bestuurders mag niet meer zijn dan 120 kg.  

20 De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving hebben  

21 De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats.  

22 De bestuurder mag niet vast zitten in de zeepkist  

23 28. Het start nummer moet goed leesbaar zijn op de zeepkist  
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DE RACE : 

24 Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische 
commissie. Deze commissie heeft het recht om een in hun ogen onveilige zeepkist te weerhouden van 
deelname aan de zeepkistenrace Bij twijfel mag er eerder contact gezocht worden met de organisatie  

25 De bestuurder dient tijdens de race aan de veiligheid van zichzelf en anderen de hoogste prioriteit te 
geven. Bij ernstige overtredingen kan de organisatie beslissen het team per direct te diskwalificeren.  

26 De snelheid wordt bepaald door meting van de tijd waarin het parcours van de race wordt afgelegd. 
De tijdswaarneming is de verantwoordelijkheid van de organisatie. Tegen deze uitslag kan geen be-
zwaar gemaakt worden.  

27 Na de start mag de zeepkist niet meer voort bewogen worden.  

28 Bij de start wordt gebruikgemaakt van een vaste starthelling.  

29 Een zeepkist mag pas vertrekken op het moment dat de baan vrij gegeven is en na dat de scheids-
rechter op de schans hier toestemming voor gegeven heeft. De vrijgave mag pas worden gegeven als 
er zich geen mensen of andere deelnemers op de baan begeven. 

30 Het finishen van een zeepkist wordt benadrukt door middel van de scheidsrechter bij de finish met 
een vlag.  

31 Eventuele hindernissen worden pas heb bekend gemaakt op de wedstrijddag  

32 Als een team niet op tijd aan de start verschijnt kan dat leiden tot diskwalificatie van het team.  

33 De organisatie kan wegens technische defecten, of uit veiligheidsoverwegingen, of welke andere re-
den dan ook, een team diskwalificeren  
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DE BESTUURDER : 

34 De zeepkist moet gedurende de ronde door e e n en dezelfde persoon bestuurd worden.  

35 Er mogen maximaal 2 personen in 1 zeepkist.  

36 De inzittenden van de zeepkist moeten tijdens de race een veiligheidshelm en veilige kleding dragen.  

37 De inzittenden kunnen verplicht worden knie- en ellenboog bescherming te dragen als de organisatie 
vind dat er een verhoogd risico is  

 


