
Open Zeeuwse kampioenschap Power Tool Race (Ovezande – 28 Mei 2017)  

Wedstrijdreglement 

Powertoolracing doe je voor de lol, neem het dus niet te serieus.   

De mate van creativiteit bepaald hoe je racer er uit komt te zien, maar er zijn wel een paar 
voorwaarden waaraan je racer moet voldoen: 

 De baan is gemaakt van stroken underlayment, met twee opstaande randen van vuren balkhout. 
De breedte van de baan is 305mm (binnenkant-binnenkant opstaande rand). 

 De lengte van de baan is 20 meter met aan het einde een uitloopstuk en vangnet om racers op 
te vangen.   

 De racers worden voor aanvang van de races gekeurd op veiligheid.   
 De organisatie kan altijd een racer om veiligheidsredenen uitsluiten van deelname.   
 De organisatie zorgt voor stroomvoorziening (~220V/10A), deze stroom wordt ingeschakeld 

door een dodemansknop die door de deelnemer zelf wordt bediend. Als je de knop loslaat is de 
stroom eraf.   

 Energiebron dient elektrisch te zijn, er worden geen andere energiebronnen toegestaan op jouw 
powertool.  (Je racer mag dus niet op brandstof aangedreven worden). 

 Je racer mag geen licht ontvlambare materialen bevatten.  

 Uiteraard moet de gehele bekabeling elektrisch veilig aangesloten zijn. 
 Je racer mag niet langer zijn dan 1 meter.   
 Het is niet toegestaan om tijdens de race aan je racer of op de baan te komen.   
 Let ten alle tijden op de veiligheid van jezelf en omstanders.  
 Kinderen vanaf 12 jaar mogen meedoen onder toezicht van een volwassene. 
 Geen verspanende aandrijving (dus geen cirkelzaag, lintzaag, kettingzaag of dergelijke) 
 Je mag maximaal 2 stuks elektrische gereedschappen/motoren in je racer verwerken.  
 Let ten alle tijde op de veiligheid van jezelf en de omstanders. 
 Deelname en bezoek aan de races zijn geheel op eigen risico.  
 De wedstrijd bestaat uit voorrondes en een afvalrace naar de finale. 
 Aanmelden via powertoolrace@klomppop.nl 
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