1e Offroad Kruiwagen Wereldkampioenschap
Wanneer: 21 mei 2022 om 13:00 uur
Waar: Fietspark Ladelund
Het motto van het evenement is veel plezier
Ben jij een ambitieuze hobbytuinier of sporter en op zoek naar nieuwe uitdagingen, dan ben je
precies de juiste deelnemer aan dit evenement!!!

Evenement beschrijving:
• De lengte van de route is ongeveer 1,6 km (800 m voor kinderen). Het is een
circuit in het Ladelund-fietspark met kleine ups en downs over heuvels en dalen.
• De start vindt elke minuut plaats.
• De snelste teams (loper + kruiwagen) worden geteld.
• Het totaalgewicht van de teams resulteert in de gewichtsklasse in de meedoen
en starten.
Gewichtsklassen zijn genderonafhankelijk.
- Kinderen tot 6-12 jaar (verkorte route)
- Tot 50 kilogram

- Tot 60 kg

- Tot 70 kg

- Open klasse +70 kilogram

• Een andere manier om een van de felbegeerde wereldkampioenstitels
te bemachtigen is door de kruiwagen en kleding te versieren (ook wel pimpen
genoemd)
De winnaar van deze categorie wordt bepaald door de deelnemers.
Elke deelnemer mag stemmen op een deelnemer. (Maar niet jezelf).
Dit gebeurt in het parc ferme (uiterlijk een uur voor de start).

Deelname eis:
• Iedereen van 6-99 jaar kan deelnemen.
• Er dient een standaard kruiwagen met minimaal één wiel, bestaande trog/trog en
twee handvatten te worden aangeboden.
• De kruiwagen moet functioneel zijn en niet gemotoriseerd.
Tussen 11.00 en 12.00 uur vindt er een technische keuring plaats. (zie ook
plattegrondschets).
• Starttijd 13:00 uur
• Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen per
team en dient te worden betaald bij inschrijving op de deelnemerslijst.

Wedstrijdreglement:
• Tijdens het rijden moeten het wiel/de wielen contact maken met de grond en moeten
beide handen de handgrepen stevig vastgrijpen.
Dit wordt echter achterwege gelaten als er een risico op vallen bestaat.
• Bij het uitademen gelieve de route naar rechts te verlaten.
• Een sneller team moet dit voor het inhalen aankondigen met het commando "SCHUB
SCHUB". De voorligger rijdt dan tijdens de inhaalmanoeuvre naar de rechterkant van
de baan.
• Toestemming om op te stijgen vereist een ingevulde en ondertekende
afstandsverklaring van aansprakelijkheid

Organisator:

De sportclubs van TSV Ladelund en Kær Herred Ungdomsforening (KHUF)
Deense Culturele Vereniging SSF Ladelund og omegn)
De beschermheilige van het evenement is de gemeente Ladelund

Maaltijden:

Op de dag van de wedstrijd zorgt de organisator voor passende catering
ter plaatse verzorgd.

Registratie:
Stuur dan uiterlijk ten laatste een e-mail naar

schubladelund@gmx.de
zaterdag D. 14-05-2022.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 100 starters en late inschrijvingen op de
wedstrijddag zijn alleen mogelijk als er vrije startplaatsen zijn. (tussen 11.30 en 12.00
uur)

Parkeerplaats op de wedstrijddag
Op het terrein van de Ladelund Ungdomsskole
Karlumerstr.1
25926 Ladelund
(zie ook plattegrondschets)

Disclaimer/registratie
Mijn deelname aan de kruiwagenloop is op eigen risico en gevaar. Ik doe hierbij uitdrukkelijk
afstand van alle claims - van welke aard dan ook - van schade, verwondingen of gevolgschade die
ontstaan in verband met mijn deelname aan deze run.
-

Deelnemers: _________________________________________________________

Wettelijke vertegenwoordiger voor deelnemers onder de 18 jaar:
________________________________________________________________________________

Datum/Plaats Ladelund d.21.05.2022

Handtekening: _______________________________________________________

Unterschrift: _______________________________________________________

