Reglement GP van Leermens 2016
(Spelregels voor de zeepkistenrace 11 juni 2016 te Leermens)
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Deelname aan de Zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
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.
De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of
opgelopen letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of
ander toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.
De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk
mogelijk is gemaakt.
De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en
toeschouwers van de race.
Deelnemende zeepkisten moeten minimaal voldoen aan de navolgende voorwaarden:
- De zeepkist moet een zelf gemaakt voertuig zijn
- De zeepkist moet over minimaal drie wielen beschikken, en deze moeten
gedurende de race (buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race)
de grond constant raken;
- De zeepkist moet zijn voorzien van een deugdelijke stuurinrichting;
- De zeepkist mag niet langer zijn dan 3 meter;
- De zeepkist mag niet breder zijn dan 1½ meter;
- De zeepkist mag niet hoger zijn dan 2 meter;
- De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals
trappers, verbrandingsmotoren, elektromotoren, zeilen en/of andere aandrijvingen;
- De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats.
Voorafgaand 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 weerhouden van deelname aan het evenement.
De technische keuring vindt plaats in de paddock welke op de Bult in Leermens.
deze is geopend van 12:00 uur tot 13:30 uur.
De aanvang van de zeepkistenrace is om 13.30 uur. Start vindt plaats vanaf een schuin plankier vanaf een
wagen voor het Dorpshuis ‘Aig ’n Heerd’ . Het circuit loopt richting Dieftilschool te Leermens.
Bij de technische keuring ontvangen alle deelnemers een startschild met nummer. Dit
startschild dient goed zichtbaar, aan de kleding te worden bevestigd.
Dit ter herkenning voor de scheidsrechters.
Er bevindt zich steeds één deelnemer op het circuit en er wordt gestart in 2 klassen (i.p.v. 3);
*Klasse A: 6 tot 12 jaar
* Klasse B: 13 tot 99 jaar
Deelnemers mogen niet onder invloed van drank, medicijnen en/of drugs verkeren.
Het is vereist dat de bestuurder van de zeepkist tijdens de race een deugdelijke helm
draagt. Voor deelnemers klasse A is tevens vereist: beschermende kleding en knie- en elleboogbeschermers.
Door loting zal de startvolgorde bekend worden gemaakt.
Elke deelnemer rijdt één maal, eventueel gaan de eerste drie bolides nog een keer rijden voor de 1e, 2e en 3e
plaats.
Een bolide mag maximaal 2x aan de race deelnemen.
De prijsuitreiking vindt direct na afloop van de wedstrijden plaats.
Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en voor het hinderen van de
andere deelnemers kunnen de scheidsrechters een deelnemer of deelnemers diskwalificeren.
Tijdens het rijden van de race zullen de deelnemende zeepkisten, door een
onafhankelijke jury worden beoordeeld op originaliteit. De originaliteitprijs wordt
tijdens de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende
zeepkist.
Voor mededinging naar de originaliteitprijs is het toegestaan om gebruik te maken van
speciale effecten om extra ballast mee te nemen in -of op de zeepkist.
Het is echter ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan de
zeepkist geven en dat deze effecten een gevaar kunnen vormen voor de omstanders
en/of toeschouwers.
Het is tevens verboden om tijdens de race extra ballast uit de zeepkist te verwijderen,
aangezien dit gevaar kan opleveren voor omstanders en/of toeschouwers.
Officials zijn te herkennen aan de felgekleurde hesjes.
De arbitrage bestaat uit 3 scheidsrechters, waaronder de hoofdscheidsrechter
De arbitrage beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
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