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ALGEMEEN reglement onderdeel GEGLIJ IN DE WEI 
 

 Deelname is geheel op eigen risico en alleen mogelijk vanaf 14 jaar. 

 U kunt alleen deelnemen in de open-klasse (eigen vaartuig). 

 Een groep mag meerdere teams inschrijven (maximaal 3 teams à 4 personen). Elk team heeft 1 poging. 

 De kosten voor deelname moeten vooraf (uiterlijk 26 mei) voldaan zijn en bedragen € 7,50 per startende 
persoon en zal er een borg worden gerekend van € 25,00 per vaartuig. Het geld kan overgemaakt worden op 
NL67 RABO 0154.332.445 o.v.v. deelname GidW. Betaling op Hemelvaartsdag is niet meer mogelijk. 

 Per team worden maximaal 2 duwers toegelaten op de schans. Dit zijn geen startende deelnemers en 
hoeven dus ook niet te betalen. 

 Het startbewijs kan alleen op woensdag 29 mei tijdens de Inglijparty worden afgehaald. 

 De voorwielen van het vaartuig worden op de startstreep geplaatst. Een ‘aanloop’ behoort dus niet tot de 
mogelijkheden.  

 Het is verplicht om een helm te dragen, deze worden door de organisatie beschikbaar gesteld. 
Handschoenen worden aanbevolen.  

 De organisatie heeft het recht deelnemers onder invloed uit te sluiten van verdere deelname. 

 Iedere deelnemer of team moet zelf en op dezelfde dag voor de afvoer van het vaartuig zorgen. De borg zal 
niet worden teruggestort als vaartuigen niet van het terrein af zijn.    

 De volautomatische tijdswaarneming gebeurt via sensoren in de baan en de bel. Als de bel niet duidelijk luidt, 
wordt de tijd ongeldig verklaard, zulks ter beoordeling van de jury. 

 De organisatie houdt zich het recht voor om een barrage te houden mocht het niet eenduidig zijn welk team 
de winnaar is. De barrage zal gehouden worden tussen maximaal 5 teams. De tijd die neergezet wordt 
tijdens de barrage zal gebruikt worden om de winnaar aan te wijzen. 

 De contactpersoon is verplicht om de overige teamleden op de hoogte te brengen van dit reglement. 

 Over zaken waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 
 
 

TECHNISCH reglement onderdeel GEGLIJ IN DE WEI 
 

 Het vaartuig moet voorzien zijn van wielen of iets dergelijks. 

 Het vaartuig mag maximaal 1,5 meter breed zijn, maximaal 2,5 meter lang en maximaal 1,5 meter hoog. Alle 
onderdelen van de constructie moeten aan deze maten voldoen. 

 De zithoogte mag niet hoger zijn dan 1,0 meter (gemeten vanaf het baanoppervlak). 

 Op het vaartuig mag geen mechanische- of elektro technische aandrijving bevestigd zijn, alle overige 
aandrijving is vrij. 

 De commissie kan ter plaatse vaartuigen uitsluiten van deelname als het vaartuig niet aan de eisen voldoet 
danwel de veiligheid in het geding komt (onder andere scherpe en/of uitstekende delen). 

 Het vaartuig moet voorzien zijn van een oog of een touw met lus, waaraan het vaartuig uit het water kan 
worden getakeld. Een drijver is verplicht. 

 De lengte van de helling is circa 16 meter. 

 De hoogte van het startplateau is 5,00 meter en er is een hoogteverschil van 5,50 meter t.o.v. het 
wateroppervlak. De hellingshoek van de (geknikte) helling is 20 en 15 graden. 

 Het waterbassin is 25 meter lang en 6 meter (uitlopend naar 10 meter) breed. 

 De bel hangt op 20 meter van de schans, de uitloop is 5,00 meter na de bel. 

 De organisatie behoudt zich het recht voor om af te wijken van de hierboven vermelde afmetingen. 
 
 

Algemeen reglement betreden terrein GEGLIJ IN DE WEI 
 

 Het betreden van het terrein is op eigen risico. 

 Kleine kinderen dienen onder begeleiding het terrein te betreden. 

 De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan en/of zoekgeraakte spullen. 

 Het is ten strengste verboden om glaswerk mee te brengen op het terrein. 

 Consumptiebonnen kunnen niet retour worden genomen.  

 Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan. 

 De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen van het terrein te weren of te verwijderen, zonder  
  opgaaf van reden. 

 In verband met de toegang van hulpdiensten wordt de inrit naar achteren afgesloten. Vaartuigen kunnen    
  op de hoek bij Hermsen worden afgeladen en te voet het terrein op worden gebracht.  

 Auto’s worden niet op het terrein toegelaten. 

 Deponeer uw afval in de daartoe bestemde vuilnisemmers. 


