Wedstrijdreglement Fiets ‘m d’r in
Rietplas, gemeente Houten, 16 juni 2019

Organisatie
De gemeente Houten is volledig verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, afsluiting en
afronden van het evenement “Fiets ‘m d’r in”. De organisatie van het evenement bestaat uit de
gemeente Houten en de organisaties en personen die de gemeente tijdens alle fasen van het
evenement ondersteunen. Daartoe behoren in elk geval:
• hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance)
• EHBO-post
• Go Dive Houten
• Hi Dive
• Reddingsbrigade
• Gerrit Foppen
• zwembad De Wetering (Optisport)
Het spel
1. De deelnemers proberen op een rijdende constructie die gebaseerd is op een fiets een
wedstrijdtraject van circa 30 meter lang en 70 cm breed met onderweg een versmalling tot 35
cm zo snel mogelijk af te leggen.
2. Deelnemers mogen tijdens het afleggen van het wedstrijdtraject de baan niet met één of meer
voeten raken. Het voertuig mag tijdens het afleggen van het wedstrijdtraject niet in contact
komen met het water.
3. Voertuigen die tijdens het afleggen van het traject omslaan of in het water geraken worden van
officiële classificatie uitgesloten.
4. De start van de officiële tijdwaarneming wordt aangegeven door middel van een startsein en
eindigt door middel van automatische tijdwaarneming.
5. Prijzen zijn er voor:
• de snelste deelnemer/team;
• voor de deelnemer/team met het meest originele voertuig (originaliteitsprijs) en
• voor de deelnemer/team met de grootste pech (pechprijs).
De wedstrijdbaan
6. Het wedstrijdtraject bestaat uit een startplatform, een baan met een totale lengte van circa 30
meter die zich ongeveer 40 cm boven het water bevindt, en een finishplatform. Het startplatform
bevindt zich op de kant op het volleybalterrein bij de Rietplas, het finishplatform bevindt zich op
het water. Het startplatform is ongeveer 1,5 meter hoger gelegen dan het finishplatform.
De baan bestaat achtereenvolgens uit:
• een gedeelte met een lengte van 3 meter waarvan de breedte verloopt van 2,5 meter tot 70
centimeter;
• een gedeelte met een lengte van 9 meter en een breedte van 70 cm;
• een gedeelte met een lengte van 12 meter en een breedte van 35 cm;

•

een gedeelte dat tot het finishplatform loopt, met een lengte van 9 meter en een breedte van
70 cm.

Het voertuig
7. De gemeente geeft op verzoek, zolang de voorraad strekt en op vertoon van de bevestiging van
inschrijving, een zogenaamde ‘weesfiets’ in bruikleen aan deelnemers. De fietsen zijn
verkrijgbaar bij de gemeentewerf aan De Brug 11 te Houten. Deelnemers mogen de fiets
gebruiken om er een voertuig voor deelname mee te bouwen. Na gebruik tijdens het evenement
laten de deelnemers de fiets op de daartoe aangewezen plek bij de Rietplas achter.
8. Het voertuig voldoet aan de volgende specificaties:
• maximaal aantal wielen: 2
• maximale breedte van de wielen (inclusief band): 20 cm
• maximale breedte van het voertuig: 1,50 meter
(Let er daarbij op dat het smalle gedeelte van de baan 35 cm is.)
• maximaal gewicht van het voertuig: 35 kg
• maximaal aantal deelnemers per voertuig: 2
9. Het voertuig wordt met menselijke kracht voortbewogen.
10. Het voertuig moet ontsnappingsmogelijkheden hebben, zodat de deelnemers nooit opgesloten
zitten in het voertuig. Als de directe toegang tot open water wordt belemmerd, wordt het voertuig
uitgesloten van deelname.
11. Koprolconstructies zijn niet toegestaan.
12. Deelnemers mogen geen gebruik maken van middelen onder druk. Daaronder wordt onder
andere verstaan: oliedruk, veren onder spanning en persdrukflessen.
13. Er mag geen gebruik worden gemaakt van verfbommen, vuurpijlen of andere milieubelastende
en/of mogelijk anderszins schadeveroorzakende stoffen.
14. Scherpe, puntige of losse voorwerpen en/of onderdelen aan het voertuig zijn niet toegestaan.
15. Elk voertuig moet voorzien zijn van een drijver (bijvoorbeeld lege jerrycan) die door middel van
een 2 meter lang touw bevestigd is aan het voertuig.
16. Deelnemers dragen zelf zorg voor afdekzeil om het voertuig te beschermen tegen regen.
17. Het voertuig van de deelnemers wordt voorafgaand aan de wedstrijd technisch gekeurd en
getoetst aan dit reglement en overige regelgeving. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding voor
aanpassing van het voertuig dienen direct te worden opgevolgd. De wedstrijdleiding beslist of
een voertuig of deelnemer(s) wordt uitgesloten van deelname aan het evenement.
Algemene regels
18. De minimale leeftijd voor deelname aan de wedstrijd is 13 jaar (op 16 juni 2019). Van
minderjarige deelnemers (jonger dan 18 jaar) dient tenminste één ouder/voogd akkoord te gaan
met deelname. Deze ouder/voogd voegt een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart,
paspoort of rijbewijs) toe.

19. Deelnemers dienen een zwemdiploma te hebben.
20. Deelnemers voegen bij het inschrijfformulier een schets waarop goed te zien is op welke wijze
zij aan de wedstrijd wensen deel te nemen.
21. Deelnemers dienen zich op 16 juni 2019 tussen 10.30 en 11.00 uur bij de Rietplas te melden bij
de deelnemersregistratie. Te laat komen kan leiden tot diskwalificatie.
22. Deelnemers die onder invloed verkeren van alcohol, drugs of andere geestverruimende stoffen
worden uitgesloten van deelname.
23. Deelnemers zijn verplicht tijdens op het wedstrijdtraject een zwemvest (50 N drijfhulpmiddel),
helm en schoenen te dragen. De organisatie stelt zwemvesten en helmen beschikbaar. Een
integraalhelm is niet toegestaan.
24. De deelnemers dragen na het verlaten van de baan zelf zorg voor het opruimen van hun
voertuig en de reststukken.
Juridische zaken
25. De wedstrijdleiding bestaat uit medewerkers van de gemeente Houten en andere organisatoren.
Zij zijn herkenbaar aan hesjes.
26. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname. De
wedstrijdleiding bepaalt hoe het wedstrijdreglement uitgelegd wordt.
27. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om het evenement naar een later tijdstip te
verplaatsen of het evenement te annuleren.
28. Deelnemers doen mee voor eigen rekening en risico. De gemeente Houten organiseert de
evenement overeenkomstig de verleende evenementenvergunning.
29. Deelnemers zijn aansprakelijk voor de door hen dan wel als gevolg van hun deelname
veroorzaakte schade.
30. De organisatie is tegenover deelnemers of hun rechtverkrijgenden niet aansprakelijk voor welke
schade dan ook, die door deelnemers in verband met deelname aan het evenement “Fiets ‘m
d’r in”, direct of indirect of op welke wijze dan ook wordt geleden, inclusief de daaruit
voortvloeiende gevolgschade. Dit geldt ook voor mogelijke schade als gevolg van verplaatsing
en/of annulering van het evenement.
31. Door inschrijving verklaren deelnemers van het wedstrijdreglement kennis te hebben genomen
en daarmee zonder voorbehoud akkoord te gaan.

