
Reglement zeepkistenrace 
 
 
Inschrijving en betaling 

- Elk team bestaat uit maximaal 4 personen. 
- Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro per team. 
- De race bestaat uit 2 categorieën. De mini’s (van 6 tot 14 jaar) en de maxi’s (vanaf 14 

jaar). Dit geldt voor elk teamlid. 
- Elke deelnemer onder 18 jaar moet een schriftelijke goedkeuring van de ouders en een 

afstand van verhaal ondertekenen bij inschrijving. Deelnemers ouder dan 18 jaar tekenen 
enkel afstand van verhaal. 

- Inschrijven en betalen kan op www.bremtkermis.be of ter plaatse. 
 
Technische specificaties 

- Hoofd (helm), ellebogen en knieën moeten beschermd zijn (lange mouwen, lange broek). 
- Er mogen maximaal 4 deelnemers gelijk in de zeepkist plaats nemen. 
- De zeepkisten: 

o moeten verplicht een degelijke stuurinrichting en remmen hebben. 
o mogen over geen enkele vorm van aandrijving beschikken. 
o moeten over ten minste 3 dragende wielen beschikken. 
o mogen maximaal 2m lang, 1.5m breed en 1.5m hoog zijn. 
o mogen maximaal 100kg wegen zonder inzittenden. 

 
Het parcours 

- Om te starten worden de zeepkisten op een schans gezet. Dit geldt voor de beide 
categorieën. 

- Het parcours is de afdaling van de Katspoelstraat tot voorbij het rond punt op de 
Lovenjoelsestraat goed voor ongeveer 300 m. 

- Er wordt minstens 3 maal per team afgedaald, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
- Er wordt een gemiddelde tijd van de 3 beste afdaling genomen als officiële tijd in de 

rangschikking. 
 
Joker 

Vanaf dit jaar werken we met jokers (“De Flosh”). Deze jokers bevinden zich op 
verschillende plaatsen op het parcours. De jokers mag je (vrije keuze) vangen tijdens je 
afdaling. Als je bij de aankomst je jokers afgeeft gaan er 2 seconden af van je tijd (2 Sec 
per joker). Voorbeeld: Als je afdalingstijd 40 seconden bedraagt en je hebt 2 jokers 
gevangen staat je tijd gelijk aan 36 seconden. 

  
De wedstrijd 

- De mini’s gaan van start om 15:00 en dalen 3 maal om de beurt af, de beste tijd wint. 
- De maxi’s dalen 3 maal om de beurt af, de beste tijd wint. 

 
Overige afspraken 
      -       De inschrijvingen gaan van start om 14:00 aan de tent en eindigen om 14h40. 

- De organisatie heeft steeds het definitieve beslissingsrecht over een deelname. 
- De zeepkisten moeten op eigen kracht naar het startpodium geduwd worden. Dit telkens 

na de laatste deelnemers van de reeks en de eerste van de volgende reeks. 
- Er is een prijs voor de snelste van elke reeks en een prijs voor de spectaculairste en de 

origineelste. 
- De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade en/of lichamelijke ongevallen. 
- De organisatie behoudt elk recht om op elk tijdstip veranderingen in dit reglement door te 

voeren. Ingeschreven deelnemers worden hiervan dan onmiddellijk op de hoogte 
gebracht. 

http://www.bremtkermis.be/

