Feestweekend 21 en 22 en 23 juni 2019
Zaterdag 22 juni

Zeepkisten – race
Tijdsplanning:
14.00 – 16.00 uur Basisschool kinderen
18.00 – 19.30 uur Volwassenen
19.30 uur Prijsuitreiking
Er wordt geracet in 3 categorieën:
1.Onderbouw basisschool groep 1 t/m 4
2.Bovenbouw basisschool groep 5 t/m 8
3.Iedereen die de basisschool heeft verlaten.
Er is een klassement per team:
Een team mag bestaan uit maximaal 5 personen en 1 zeepkist.
Het gemiddelde van de 3 beste tijden wordt de eindtijd waarmee het
team op het scorebord komt.
Je schrijft je in voor maximaal 5 afdalingen.
Een zeepkist mag niet aangedreven worden met trappers of een motor.
Let op! Afmetingen zijn belangrijk om van de schans en over het
parcours te kunnen vliegen.
Afmetingen voor de zeepkist:
Maximaal 100 cm breed – 150 cm lang – hoogte 150 cm.
Categorie 1 gaat niet van de schans!
Aan deze zeepkist moet een duwstang komen. Kind gaat in de zeepkist
en 2 personen duwen hem/haar over het parcours.
Categorieën 2 en 3 starten op een schans.
Er zijn voor elke categorie 3 prijzen:
De snelste – de ludiekste – de mooiste zeepkist krijgen een prijs en over
de hele race is er ook nog een pechprijs.
Die laatste kun je maar beter niet winnen!
Kosten per team:
Basisschool kinderen € 10,- per team van maximaal 5 kinderen.
Volwassenen € 17,50 per team van maximaal 5 personen.
Aanmelden kan via onderstaand strookje of via
800jaarnetersel@gmail.com

Feestweekend 21 en 22 en 23 juni 2019
Inschrijving is definitief bij ontvangst inschrijfgeld voor 20 mei a.s. U kunt
opgavestrook + geld inleveren in de brievenbus bij:
Wies Vissers, Carolus Simplexplein 33.
------------------------------------------------------------------------------------Ik/wij doen graag mee met de zeepkistenrace op zaterdag
22 juni 2019.
Naam team:…………………………………………………………...
Teamleden (max. 5 personen):
1……………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………….
O categorie 1 onderbouw basisschool
O categorie 2 bovenbouw basisschool
O volwassenen
Aanvinken welke categorie!

