
Reglement Crazy Race 2014 
 
Doel: 
Het vermaak van de toeschouwers tijdens de pauze van de motorcross. 
 
De Crazy Race is geen race! Maar een toertocht van creatieve voertuigen over het circuit voor jong en 
oud! 
 
De speaker zoveel mogelijk zal vertellen over de berijder(s) en het voertuig. Deze informatie moet beschikbaar 
zijn bij de aanmelding op zondagochtend. Bij voorkeur schriftelijk door te geven tijdens de aanmelding. 
 
Hard rijden, onverantwoord rijgedrag en botsen is vanwege de eigen veiligheid en de veiligheid van mede 
baangebruikers ten strengsten verboden! 
 
Tijdsschema: 
De Crazy Race zal op zondag 21 september 2014 twee maal verreden worden in de pauze van de motorcross. 
 
Inschrijven tussen 11:00 en 12:00 (bij de inschrijftent) 
 
Eerste keer rijden om ongeveer 14:30 
 
Tweede keer rijden om ongeveer 17:30 
 
Prijsuitreiking om ongeveer 18:00 
 
Inschrijven: 
De inschrijving van de Crazy Race is op zondag bij de inschrijftent. De voertuigen worden gekeurd waarna deze 
op het rennerskwartier worden opgesteld. Er dient ten alle tijden stapvoets te worden gereden op het 
rennerskwartier. 
 
Jury: 
. Er wordt door een speciale jury, samengesteld uit toeschouwers en een bestuurslid bepaald welke deelnemer 
deze klasse wint. De prijsuitreiking vind gelijk met de prijsuitreiking van de motorcross plaats en is vanaf 18:00 in 
de tent. 
 
Er kunnen meerdere prijzen beschikbaar zijn indien de jury dat concludeert. Bij de beoordeling  wordt gekeken 
naar uitgevoerde werkzaamheden, fun- gehalte en overige amusement. 
 
Voertuigen: 

- Met betrekking tot de uitvoering van de voertuigen is vrijwel alles mogelijk. Er kan met tweewielige, 
driewielige en vierwielige voertuigen worden meegereden. 

- Er mag geen breekbaar materiaal aan de voertuigen zitten zoals glas e.d. 
- Het voertuig c.q. vervoersmiddel moet aangedreven worden door een motor. 
- Het is het bestuur ten alle tijde toegestaan een voertuig de deelname te weigeren indien het bestuur 

deelname niet toelaatbaar acht. 
- Onderdelen die toch van het voertuig afvallen of breken dienen direct verwijderd te worden van de baan 

door de deelnemers. 
- Bij twijfel over de uitvoering kan vooraf overleg met het bestuur plaatsvinden om desillusies te 

voorkomen 
 
Deelnemers: 
Het maximaal aantal deelnemers per inschrijving is 4 personen (voor grotere groepen zijn mogelijk extra kosten 
verbonden). Alle deelnemers ontvangen bij de inschrijving een polsbandje. Zonder polsbandje mag er niet worden 
deelgenomen aan de Crazy Race. 
 
Voor en tijdens de Crazy Race mag er geen alcohol genuttigd worden door de bestuurder! Bij twijfel 
beslist de organisatie over wel of niet verdere deelname van de bestuurders. 
 
Aanwijzigen van de organisatie en zijn vrijwilligers dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. Bij  
geschil beslist het bestuur onherroepelijk. 
 
Er mag alleen op het rennerskwartier worden gereden ten behoeve van de opstelling van de voertuigen en tijdens 
het van en naar de baan rijden. Het is niet tegestaanop op het rennerskwartier rond te rijden! 
 
Contact: 
Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je contact opnemen met Theodoor van der Hulst (tel: 06-57344496 of 
06-10469872). 
 
Constatering van overtreding van bovenstaande regels kan leiden tot verwijdering van het terrein en 
uitsluiting van verdere deelname! 
 
Ten slotte: Denk aan uw eigen veiligheid en aan de veiligheid van andere baangebruikers en we wensen 
iedereen veel succes met de laatste voorbereidingen en tot ziens op Zevenhoven On Wheels 2014!! 
 
Sportieve groet - Organisatie Zevenhoven On Wheels 


