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1. Deelnamen
1.

De deelnemer moet dit reglement ter kennis nemen en dient van het reglement goed op de hoogte te
zijn. Voor aanvang van de wedstrijden dient men hiervoor te tekenen op het inschrijfformulier

2.

Tevens is ook het huisreglement van de organisatie SLF van kracht, de deelnemer dient ook van dit
reglement als aanvulling goed op de hoogte te zijn:
http://www.streekdagen.nl/contact-route/terrein-reglement/

3.

De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de door de organisatie SLF georganiseerde
wedstrijd

4.

De organisatie SLF kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan
ook, door deelname aan of verzorgen van de wedstrijd activiteit

5.

Opzettelijke toegebrachte schade aan de machines en of andere zaken, zijn voor de volledige
verantwoordelijkheid van de desbetreffende deelnemer

6.

De deelnemer moet tenminste 16 jaar en in het bezit van een geldig tractorrijbewijs zijn of tenminste
18 jaar en in bezit van een geldig rijbewijs B (voor 08-09-2017 behaald) zijn

7.

De deelnemer dient voldoende ervaring met grondverzet machines te hebben, als de wedstrijdjury
constateert dat dit onvoldoende blijkt te zijn, kan deelname aan de wedstrijd worden uitgesloten

8.

Aanwijzingen van wedstrijdleiding en/of organisatie SLF dienen direct opgevolgd te worden

9.

De wedstrijdleiding (bestaande uit: wedstrijdleiding en juryleden) heeft de bevoegdheid tot het nemen
van beslissingen. Deze zijn bindend voor alle partijen

10.

De organisatie SLF heeft de bevoegdheid om een deelnemer op ieder gewenst moment op technische
gronden te diskwalificeren

11.

Een deelnemer kan door de wedstrijdleiding van deelname worden uitgesloten wanneer deze zich
onsportief gedraagt jegens een andere deelnemer, de organisatie of een toeschouwer

12.

Het is de deelnemer ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of andere stimulerende
middelen aan de wedstrijd deel te nemen of zich in het wedstrijdveld te bevinden. Bij overtreding en/of
constatering volgt diskwalificatie voor de gehele wedstrijddag

13.

De machines en tools waarmee de wedstrijdactiviteiten worden uitgevoerd worden door de organisatie
SLF geleverd, het is dus voor deelnemers niet toegestaan om de wedstrijdactiviteiten met een andere
machine te verrichten

14.

Waar dit regelement niet in voorziet of onvoldoende is, wordt bepaald door de organisatie SLF of de
wedstrijdleiding
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2. Wedstrijd
1.

De deelnemer mag maar 1 maal deelnemen aan de wedstrijdactiviteiten, tenzij de deelnemer zich
plaatst voor de knock-out fase

2.

De deelnemer kan besluiten deel te nemen aan de wedstrijd activiteiten met of zonder kans op
deelname aan de knock-out fase. Alleen in de knock-out fase wordt kans gemaakt om een prijs te
verzilveren

3.

Wanneer de deelnemer aan de kock-out fase wil deelnemen dat moet hij/zij de gehele
wedstrijdmiddag beschikbaar zijn om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd kock-out fase. De
deelnemers aan de knock-out fase worden namelijk op de wedstrijddag zelf bepaald en ingedeeld

4.

De deelnemer moet zich te allen tijde kunnen legitimeren en aan kunnen tonen in bezit te zijn van een
geldig rijbewijs die volgens de regelementen toestemming geeft tot deelname aan de
wedstrijdactiviteiten, tevens moet de deelnemer in bezit zijn van een polsbandje dat toegang geeft tot
het evenementen terrein

5.

Het voertuig mag tijdens het verrichten van de wedstrijdactiviteit uitsluitend bemand en bediend
worden door 1 deelnemer

6.

De deelnemer blijft gedurende het verrichten van de wedstrijdactiviteit in de machine

7.

Het is voor de deelnemer niet toegestaan om de rijhendels te bedienen en de machine van positie te
verrijden

8.

Hulp van derden is tijdens het verrichten van de wedstrijdactiviteiten niet toegestaan

9.

Een wedstrijdactiviteit kan opnieuw gestart worden wanneer door ongeziene omstandigheden de
wedstrijdactiviteit niet eerlijk verricht kan worden, dit besluit dient door de organisatie SLF en\of de
wedstrijdleiding genomen te worden

10.

Als een machine niet bemand/bediend wordt, dient te allen tijde de zwenkbeveiliging hendel
ingeschakeld te zijn

11.

Gedurende de wedstrijddag is het alleen voor wedstrijdleiding, medewerkers van de organisatie SLF
en deelnemers die op dat moment een wedstrijdactiviteit verrichten toegestaan om zich in het
wedstrijd vak te bevinden, het wedstrijd vak wordt omheind met drankhekken en is dus duidelijk
herkenbaar

12.

Deelnemers die op dat moment niet deelnemen aan een wedstrijdactiviteit mogen zich niet in het
wedstrijd vak begeven

13.

Iedere deelnemer krijgt voorafgaand aan de wedstrijdactiviteit de tijd om zich eigen te maken met de
machine alvorens wordt gestart (Dit wordt vastgelegd in “Draaiboek Kraanbehendigheid wedstrijd”)

14.

Voor iedere wedstrijdactiviteit geldt een tijdslimiet (Dit wordt vastgelegd in “Draaiboek
Kraanbehendigheid wedstrijd”), op de wedstrijddag kan door de organisatie SLF en/of de
wedstrijdleiding naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden deze tijdslimiet naar boven of naar
beneden worden bijgesteld

15.

Gedetailleerde informatie betreffende wedstrijdactiviteiten, wordt vastgelegd in het “Draaiboek
Kraanbehendigheid Wedstrijd”. Het draaiboek wordt ruim voor aanvang van de wedstrijddag per mail
naar iedere deelnemer verstuurd. Ook op de wedstrijddag zelf zal deze informatie beschikbaar
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