Opgaveformulier Reuzerees
Formule 11-editie
Zondag 3 maart 2019

Wil jij ook meedoen aan de leukste race van Ysselsteyn met Carnaval?
Geef je dan nu op!
Kijk even in het reglement met hoeveel personen je in de racewagen kan en of je nog
geholpen moet worden met duwen.
De race is op zondag 3 maart en start om 14.11 uur.
Opgeven kan tot 28 februari (zie het reglement voor de verschillende manieren).
Groepsnaam:
Klasse:
Namen deelnemers:

Duwer (indien ouder):
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:

Wedstrijdreglement Reuzerees 2019

(vastgesteld januari 2019 door Carnavalsvereniging de Piëlreus)

De Reuzerees is een competitie die gereden wordt met 2 wagens tegelijkertijd over een
vastgesteld parcours. Hierbij moeten enkele opdrachten voltooid worden in een zo snel
mogelijke tijd.
Competitie
De wagen die de snelste tijd heeft gereden waarbij de bijbehorende opdrachten voldaan zijn,
heeft gewonnen. Opdrachten die niet volbracht zijn, staat een straftijd voor.
Racewagen
De organisatie draagt zorg voor een racewagen.
Klassen
Iedereen vanaf 4 jaar mag meedoen. Er zijn 5 klassen waarbij de basisschoolgroepen
aangehouden worden. Vanaf 12 jaar zijn de klassen ingedeeld op leeftijd.
Klasse I:
Klasse II:
Klasse III:
Klasse IV:
Klasse V:

Groep 1 t/m 3
Groep 4 t/m 6
Groep 7 + 8
12 t/m 15 jaar
16 jaar en hoger

3
2
2
2
2

kinderen + 1 ouder
kinderen + 1 ouder
kinderen
deelnemers
deelnemers

Prijzen
In elke klasse wordt 1 winnaar vastgesteld.
Aanmelding
Aanmelden kan tot uiterlijk 28 februari 2019 op de volgende manieren:
- via de mail (reuzerees@hotmail.com)
- via het aanmeldformulier dat via Ouderportaal is verstuurd (inleveren in de aula van de
basisschool)
- dowload het opgaveformulier op www.pielreus.nl, onder Kontakt (inleveren in de aula van de
basisschool)
Aansprakelijkheid
Deelname is op eigen risico.
De commissie Reuzerees behoudt zich het recht om af te wijken van bovenstaand reglement
als de omstandigheden erom vragen. Bij onbeschreven regels beslist de commissie ter plekke.
Commissie Reuzerees
Tom Wilmsen
Teun Tonnaer
Theo Meulendijks

Linda Custers
Jolanda Arts-Meulendijks

