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De inschrijvingen dienen te gebeuren tijdens de openingsuren in café “In de Rapte” of in café “Oud
Ramsel” vanaf 4 maart 2018. Het comité bepaalt het aantal ploegen dat wordt toegelaten. Een ploeg
bestaat uit 2 deelnemers die in het jaar 2018 minstens 16 jaar zijn of worden.
Voor een geldige inschrijving moet het inschrijvingsformulier volledig ingevuld zijn en ondertekend.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 50 per ploeg. Bij deelname wordt € 40 terugbetaald. Bij forfait wordt het
inschrijvingsgeld enkel terugbetaald indien er nog een vervangende ploeg aanvaard kan worden.
Start en aankomst zijn voorzien aan de kerk te Ramsel. De kruiwagens moeten ten laatste om 13.30 uur in
het rennerspark aanwezig zijn. Kruiwagens die te laat toekomen kunnen straftijd krijgen.
De verbouwde kruiwagen moet steeds de drie basisdelen bevatten. Er moeten dus duidelijk één wiel,
twee berries en twee steunen aanwezig zijn. . De verbouwde kruiwagen dient zowel vóór, tijdens, als na de
koers 70 kg te wegen (50 kg voor een damesteam). De kruiwagen mag niet aangedreven worden door een
motor. Men mag ook geen gebruik maken van trekdieren. De kruiwagen moet een geluidsbron bevatten
(bel, toeter,sirene,…). Het nummer moet duidelijk zichtbaar vooraan op de kruiwagen aanwezig zijn.
Indien niet voldaan is aan de hierbij gestelde eisen, kan de start geweigerd worden en het inschrijvingsgeld
verbeurd verklaard.

De kruiwagen dient verbouwt naar het thema :"ONZE BUURLANDEN".
Onvoldoend verbouwde kruiwagens kunnen geweigerd worden !
De best verbouwde kruiwagens krijgen bonificatie. Slecht verbouwde kruiwagens krijgen straftijd.
Hulpstukken om te dragen, speciaal aan de kruiwagen bevestigd voor dit doel al of niet zichtbaar, zijn
verboden. De enige toegelaten hulpstukken zijn een touw of een kruiwagenriem. Gevaarlijke uitsteeksels
moeten, op aangeven van een verantwoordelijke, vóór de start worden verwijderd.

Volgende vergrijpen kunnen met uitsluiting of straftijd worden bestraft :
- het niet overeenstemmen van de rugnummers met het nummer op de kruiwagen
- het niet samenblijven van de ploegmaats gedurende de wedstrijd, ook tijdens de tussenweging
van de kruiwagen.
- het niet afgeven van de proefkaart aan de verantwoordelijke
- voor of tijdens de wedstrijd opzettelijk de verbouwing of delen van de verbouwing verwijderen
- opzettelijk hinderen, onsportief gedrag, hulp van toeschouwers
- opzettelijk niet uitvoeren van een proef
- onvoldoende gewicht van de kruiwagen
- vernielen van materiaal dat eigendom is van het comité



Er zijn 13 proeven voorzien !
Bij de start krijgen de deelnemers de eerste proefkaart. Na de 1ste proef en afgifte van de 1ste proefkaart
krijgen de deelnemers de 2de proefkaart, enz. Bij sommige proeven is tijdbonificatie te verdienen of kan
men straftijd oplopen.





Proefverantwoordelijken of assistenten worden niet geacht uitleg te geven bij de proeven !
Wie na 18 uur aankomt kan uit de uitslag genomen worden.
Een lijst met de nodige attributen is ter beschikking tijdens het bepalen van de startorde.

 Tegen de beslissingen van de koersjury is geen verhaal mogelijk !


De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Iedereen neemt deel op eigen
verantwoordelijkheid. De deelnemers zijn wel verzekerd tegenover derden. Beschadiging van private
eigendom valt uiteraard ten laste van de dader(s).

 Uw inschrijving betekent dat u akkoord gaat met dit reglement.

 DE PRIJZENPOT

De prijzenpot bestaat uit trofeeën en waardebons ter waarde van minstens 6250 €, waarvan
2000 € voor de verbouwing van de kruiwagens.

 DE STARTORDE
Het bepalen van de startorde gaat door op vrijdag 4 mei 2018 te 20 uur in de feesttent
achter de kerk. De aanwezigheid van ten minste één deelnemer is noodzakelijk indien u niet
helemaal achteraan wil starten. U ontvangt die avond eveneens uw lijstje met attributen voor de
kruiwagenkoers.

22 uur
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"FENIX ROCKS"
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Finalist "The Voice van Vlaanderen"
 ALGEMEENHEDEN

Rugnummers worden afgehaald aan de

officiële wagen.

Kleedkamers en stortbaden zijn voorzien.

De PRIJSUITREIKING gaat ’s avonds door in de feesttent,
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