Veiligheidsreglement
Algemeen
Het reglement is er om de veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers te waarborgen. De organisatie
Didam op Stelten heeft te allen tijde het recht een zeepkist te weigeren dan wel aan te passen, indien
de organisatie de zeepkist onveilig vindt.
Reglement voor de zeepkist
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het is niet toegestaan het ter beschikking gestelde onderstel aan te passen.
De bestuurder zit met de ‘billen’ in het kuipje en niet hoger.
(Extra) aandrijving in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
De maximaal toegestane maten voor de opbouw zijn in onderstaande tekeningen
weergegeven.
Geen scherpe en / of uitstekende delen monteren.
Alleen boren en schroeven aan/in de zeepkist. NIET zagen aan de zeepkist zoals ontvangen.
Zorg voor voldoende bandenspanning (maximaal 2,3 bar).
Gebruik papier-maché, verf etc. om de kist te verfraaien.

Race reglement
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eén persoon per zeepkist.
Integraal helm en handschoenen zijn verplicht.
Benen en armen bedekken, dus lange broek en shirt met lange mouwen.
Alleen eigen teamleden hebben toegang tot de pits.
De rijder en één ander teamlid mogen op de startschans komen.
Volg altijd en overal de aanwijzingen van de organisatie op.

Er zijn twee categorieën:
•
•

Inschrijving voor standaardklasse (in deze klasse krijg je van de organisatie een zeepkist die je
zelf mag versieren).
Inschrijving voor de vrije klasse (in deze klasse bouw je volgens de regels en onderstaande
afbeeldingen een eigen ‘zeepkist’, dit kan bij wijze van spreken een ‘badkuip op wielen’ zijn).

We maken onderscheid in twee leeftijdsklassen: 11 t/m 15 jaar is de jeugd en vanaf 16 jaar zit je in de
volwassen categorie.
Er wordt in beide categorieën gestreden* om de:
•
•
•

Originaliteitsprijs (in beide leeftijdscategorieën)
Winnaar van de finale (in beide leeftijdscategorieën)
Baanrecord

*Het is afhankelijk van het aantal inschrijvingen hoeveel keren je als team met je zeepkist van de baan
af kan gaan.

