Zeepkistenrace op het Foorfeest 2019
Wedstrijdreglement

1. Technische voorwaarden
Een zeepkist is een zelfgebouw voertuig bemand door minimum één persoon, maximum
twee personen. Het mag geen kant en klaar voertuig zijn zoals bijvoorbeeld een
wandelwagen, fiets, bolderkar, winkelwagen, gocart, … Er mogen evenwel onderdelen van
voornoemde voertuigen aangewend worden De deelnemers dienen zorg te dragen voor
een zo veilig mogelijke zeepkist die bestand is tegen de afdaling en het nemen van de
hindernissen. De zeepkist dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
-

De zeepkist beschikt over minimaal drie dragende wielen zodat deze niet kan
kantelen.
De zeepkist moet beschikken over een degelijke stuurinrichting.
De zeepkist moet beschikken over een degelijke reminrichting dat het voertuig
volledig tot stilstand kan brengen.
De zeepkist mag niet voorzien zijn van een aandrijving.
De zeepkist mag niet langer zijn dan 2,50 meter.
De zeepkist mag niet breder zijn dan 1,50 meter.
De zeepkist mag niet hoger zijn dan 1,50 meter.
De onderkant van de zeepkist -met uitzondering van de wielen- komt minimum 15
centimeter boven het wegdek uit.
De zeepkist -inclusief piloot en eventuele copiloot- mag niet meer wegen dan 400
kilogram.
Alle onderdelen moeten goed vast zitten. Voorwerpen of onderdelen van de zeepkist
die uitsteken zijn niet toegestaan.
De piloot en de eventuele copiloot moeten ten alle tijden in de zeepkist zitten.
De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, medewerkers en
toeschouwers.

2. Team
Een team bestaat uit minimum drie en maximum vier personen. Naast de piloot en de
eventuele copiloot heeft men twee personen nodig om de zeepkist te duwen. Elke piloot
mag slechts één zeepkist besturen. Indien een copiloot bij inschrijving wordt opgegeven,
dient deze iedere rit van de race plaats te nemen in de zeepkist bij de piloot.
De piloot en de eventuele copiloot zijn verplicht om een integraalhelm te dragen tijdens
de race alsook een lange broek en T-shirt en/of trui met lange mouwen. Pols-, knie- en
elleboogbeschermers worden aangeraden. Het niet dragen van een integraalhelm zal
leiden tot diskwalificatie en uitsluiting van de race. Fietshelmen zijn niet toegestaan.
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De piloot en de eventuele copiloot moeten minimaal zestien jaar oud te zijn. De duwers
moeten minimaal veertien jaar oud te zijn. Minderjarige piloten of copiloten moeten de
gehandtekende toelating van hun ouders of voogd te kunnen voorleggen.
De leden van het team mogen niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere
verdovende middelen. Zwangere vrouwen mogen niet deelnemen aan de zeepkistenrace.
3. Controle
De zeepkist moet ten laatste twee uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn in het
wagenpark zodat een technische controle kan plaatsvinden. Startnummers worden na de
controle uitgereikt en moeten duidelijk zichtbaar op de zeepkist worden aangebracht.
Zeepkisten die niet beantwoorden aan de voorwaarden, mogen niet starten in de
zeepkistenrace. De organisatie kan steeds bijkomende voorwaarden stellen bovenop de
reeds vernoemde voorwaarden. De deelnemers van de zeepkistenrace kunnen tot voor de
start van de race een herkeuring aanvragen.
4. Parcours
Alle zeepkisten starten van op een schans. Op het parcours worden hindernissen geplaatst
zoals een helling, een slalom, een hellend vlak, schuim, …
Wanneer het startsignaal gegeven wordt, start de tijd voor het deelnemende team. De tijd
wordt stop gezet en genoteerd wanneer de zeepkist met piloot en eventuele copiloot de
eindstreep bereikt heeft. Indien een zeepkist de eindmeet niet haalt, wordt de afgelegde
afstand in meters genoteerd.
De organisatie voorziet een medische post.
5. Prijzen
De snelste drie zeepkisten ontvangen een geldprijs van 500,00 EUR voor de eerste plaats,
350,00 EUR voor de tweede plaats en 150,00 EUR voor de derde plaats. Indien men
deelneemt als vereniging wordt de geldprijs overgemaakt aan de vereniging.
6. Publieksprijs
Het publiek kan ook stemmen op één van de deelnemende teams door middel van een
poll op het Facebook evenement “Zeepkistenrace op het Foorfeest 2019”. Het
deelnemende team met het hoogste aantal stemmen op het einde van de zeepkistenrace
wordt de winnaar van de publieksprijs. Dit team wint vier ballonvluchten of een
gelijkwaardige geldprijs.
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7. Inschrijven
Teams kunnen zich inschrijven via de webpagina van het evenement: www.foorfeest.be
en dit tot en met vrijdag 13 april 2019. Opgelet, het aantal deelnemende teams is beperkt.
Eenzelfde zeepkist kan men niet meermaals inschrijven voor de “Zeepkistenrace op het
Foorfeest 2019”. Door zich in te schrijven verklaart men zich akkoord met het
wedstrijdreglement. Deelname tot de zeepkistenrace is gratis.
8. Verzekering
De stad Sint-Niklaas treedt op als organisator van het evenement en zal de deelnemers
verzekeren voor lichamelijke ongevallen.
9. Einde
Alle zeepkisten moeten door de teams zelf terug meegenomen worden. De deelnemende
teams staan zelf in voor het transport van hun zeepkist.
10. Contact
Team evenementen, Grote Markt 45 te 9100 Sint-Niklaas staat in voor de organisatie van
het evenement. Indien u bijkomende informatie wenst, kan u contact opnemen met
03.778.34.80 of via e-mail op evenementen@sint-niklaas.be.
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