Reglement badkuiprace 2018
Regels voor alle deelnemers (16+)
Voorafgaand aan de race:
- Voorafgaand aan de race wordt iedere badkuip gekeurd door de organisatie op veiligheid en
vaarwaardigheid. (de race start om 13:00 uur, deelnemers dienen uiterlijk een half uur voor
aanvang aanwezig te zijn)
- Maximale breedte is 1,80 meter (2 badkuipen), maximale hoogte is 4 meter.
- Badkuipen dienen op voorzien te zijn van een hijsoog (minimaal 2 stuks)
-Aan de badkuip dient een jerrycan (minimaal 5 liter) bevestigd te zijn middels een touw met een
lengte van ten minste 5 meter
-Er dienen voorzieningen getroffen te zijn om het drijfvermogen van de badkuip te verhogen.
Denk hierbij aan bijv. een vat of ton welke aan de zij- en/of voor- en/of achterzijde bevestigd is
-Iedere deelnemer moet uiteraard goed kunnen zwemmen
Tijdens de race:
- Deelnemers dienen zich ten alle tijden binnen het vaartuig te bevinden, er mag niet opzettelijk
in het water worden gegaan.
- Het is tijdens de race niet toegestaan om:
o andere deelnemers en te rammen, gevaarlijk af te snijden of opzettelijk tot zinken te brengen.
Bij gevaarlijk gedrag tijdens de race kan de deelnemer direct worden gediskwalificeerd door de
organisatie.
o alcohol te nuttigen, na de race is er voldoende gelegenheid om een biertje te drinken.
o te varen met een badkuip wanneer je niet aan de beurt bent. Dit zorgt voor gevaarlijke
situaties, daarom blijven alle badkuipen welke niet aan de beurt zijn op de kade/wal.
- Voor en tijdens de race dienen de deelnemers goed op te letten en te luisteren naar de
organisatie:
o Het programma zal voor de race reeds bekend zijn, tijdens de race worden voor aanvang van
de deelnemers opgeroepen om klaar te gaan staan.
- Na afloop zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Er zijn prijzen voor het snelste team, de
origineelste badkuip en de pechvogel.
We kennen 2 verschillende klasse tijdens de badkuiprace, te weten de roeiklasse en overig
aangedreven vaartuigen
.
Roeiklasse (Deelname vanaf 16 jaar)
- In deze klasse wordt het vaartuig alleen voortgedreven doormiddel van roeien, dus geen
andere mechanische aandrijving. Hiervoor gebruikt men uitsluitend roeispanen.
- Per badkuip maximaal 3 deelnemers toegestaan.
- Aantal rondes is 1, heen en terug.
-Wanneer twee teams gelijk eindigen volgt een extra race. Als daarna de tijd weer hetzelfde is,
beslist het lot.

Overig aangedreven vaartuigen (Deelname vanaf 16 jaar)
- Iedere menselijke aandrijving is toegestaan (trappers, roeispanen etc.).
Per badkuip maximaal 3 deelnemers toegestaan.
- Aantal rondes is 1, heen en terug.
-Wanneer twee teams gelijk eindigen volgt een extra race. Als daarna de tijd weer hetzelfde is,
beslist het lot.
Deelnemers dienen na afloop van de race zelf hun voertuig/badkuip af te voeren.
Mochten er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde klasse, dan kan de organisatie
beslissen om de klassen samen te voegen.

Deelname is volledig op eigen risico. De
organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of
letsel.
Wanneer er zich een situatie voordoet waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel.

