SPELREGELS 12 INCH-RACE
•

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN ENIGE ALCOHOLISCHE VERSNAPPERINGEN TE
NUTTIGEN VOOR EN TIJDENS DE RACE. DIT VANWEGE STRENGE
VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN. DE ORGANISATIE HEEFT HET RECHT OM BESCHONKEN
DEELNEMERS UIT DE RACE TE HALEN!!!

•

Controleer je startnummer op www.12inch-race.nl onder het kopje deelnemers, klopt
er iets niet, stuur dan een mail met de juiste gegevens naar info@12inch-race.nl

•

Gelieve het sponsorgeld al op vrijdagavond 9 september in te leveren bij Cafe de
Guyter i.v.m. de drukte op de dag van de race.

•

Je inschrijfnummer is tevens je startnummer, dit nummer dient zichtbaar gedragen/
getoond te worden tijdens de race.

•

Zorg ervoor dat je zaterdag 10 september op tijd aanwezig bent.

•

Het is niet toegestaan om een andere route te nemen dan het aangegeven parcours
(blijf op het fietspad).

•

De baancommissaris heeft altijd gelijk!

•

Deelnemers tot 12 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een
volwassene.

•

De stichting stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van de fietsje, er is
een mogelijkheid om je fietsje te stallen op de parkeerplaats van de viergang aan de
sportlaan (zelf slot verzorgen).

•

De 12 inch-fiets mag niet breder zijn dan 2 meter, niet hoger dan 3,5 meter en fietsen
die langer zijn dan 3 meter moeten kunnen scharnieren (om door de bocht te
kunnen).

•

De diameter van beide wielen mag niet groter zijn dan 12 inch (30,5 cm.)

•

De overbrenging van crank naar wiel mag niet veranderd worden.

•

Deelnemer mag de fiets niet anders voortbewegen dan zittend op het zadel en met
eigen spierkracht.

•

De crank (het gedeelte waar de trapper aan vast zit) mag niet verlengd worden.

•

Er mogen geen versnellingen op de fiets worden aangebracht.

•

Tijdens de race moeten de deelnemers zich aan de desbetreffende land geldende
verkeersregels houden.

•

De organisatie is bevoegd om deelnemers uit de race te halen na overtreding van één of
meerdere reglementen.

