De Boerenbrommercross het reglement:
Versie 2016
De Boerenbrommercross mag dan vooral ludiek zijn, de
organisatie houdt zich strikt aan onderstaand reglement.

1. Het doel van de Boerenbrommercross:
Het vermaken van het publiek door middel van het rondrijden op een creatief vervaardigt
voertuig. Prijzen zijn te winnen om de orginaliteit van de Boerenbrommer en bestuurder en niet
om de snelheid. Boerenbrommers en bestuurders zonder creatieve vervaardiging zijn uitgeloten
van deelname.
2. De Boerenbrommer:
Alle Boerenbrommers worden voor aanvang gekeurd in het rennerskwartier.
- Maximaal 80 cc. (meedoen met bijv een standaard zitmaaier mag (mogelijk) na contact met
organisatie)
- Goede remmen (worden getest bij oprijden naar start).
- Uitlaat met demper.
- Stevige constructie.
- Geen scherp uitstekende onderdelen.
- Minimaal 2 wielen.
- Brandstoftank minimaal gevuld.
- Mag door maximaal 2 bestuurders bereden worden.
3. De Boerenbrommer opbouw:
- Degelijke constructie.
- 1 aanhanger is toegestaan.
- Maximale breedte van 2 meter.
- Extreme rook ontwikkeling verboden (bijv. diesel in uitlaat).
- Geen scherpe randen en uitstekende delen.
Indien de Boerenbrommer tijdens het crossen zijn opbouw verliest of dit beschadigd dient dit
weer hersteld te worden. Crossen met een ‘naakte’ body is niet toegestaan.
4. De Boerenbrommerbestuurder(s):
- Deelname op eigen risico.
- Minimale leeftijd 16 jaar.
- Voorzien van gekeurde brommerhelm.
- Stevige schoenen.
- Stevige lange broek.
- Zit niet beschonken op zijn Boerenbrommer.
5. Het Boerenbrommer rennerskwartier:
De Boerenbrommers worden gestald op de aangewezen plaats. Er wordt in het rennerskwartier
stapvoets gereden, proefrijden is niet de bedoeling. Na de cross wordt het rennerskwartier
opgeruimd achter gelaten.

6. Prijzen winnen met jouw Boerenbrommer:
Tijdens de Boerenbrommercross zijn er prijzen te winnen. Deze prijzen zijn creativiteits prijzen.
De jury verdeelt de prijzen in samenspraak met de keurmeesters en het publiek. Meedingen om
de prijzen kan alleen als jij en je Boerenbrommer alle manches uitrijden in orginele staat.
7. Inschrijven van jouw Boerenbrommer:
Inschrijven is gratis, wat de verplichting geeft tot het vermaken van het publiek. Inschrijven kan
tussen de aangegeven data. Bij de inschrijving de volgende dingen vermelden;
- Naam crosser(s)
- Leeftijd crosser(s)
- Adres crosser(s)
- Telefoonnummer + e-mail adres crosser(s)
- Soort en type Boerenbrommer
- Aantal cc Boerenbrommer
- Thema/opbouw Boerenbrommer
- Naam Boerenbrommer
Let op: na de sluitingsdatum worden er geen inschrijvingen meer toegestaan. Hier houden wij
ons strikt aan!
8. Aanmelden van jou en je Boerenbrommer:
Op de dag zelf moeten de Boerenbrommers en de crossers zich melden bij de wedstrijdleider in
het rennerskwartier op het aangegeven tijdstip. Hier vind de aanmelding plaats, wordt de
Boerenbrommer gekeurd en krijgt men uitleg over de cross en de betekenis van de vlaggen via
een briefing. Zorg dat je optijd bent; zonder aanmelding, keuring en deelname aan de briefing is
deelname uitgesloten.
9. Keuren van de Boerenbrommer:
Zoals hierboven vermeld moeten jij en je Boerenbrommer gekeurd worden door de
keurmeesters. D.m.v. deze keuring willen we voorkomen dat er onveilige voertuigen op de baan
rondrijden. De keurmeesters lopen tussen de manches door ook rond en zullen dan vooral
kijken naar Boerenbrommers die gerepareerd zijn. Let op: de keuring heeft geen enkele
betekenis tot aansprakelijkheid, deelname blijft voor eigen risico!
10. Boerenbrommercrossen op eigen risico:
Bij de wedstrijdleider moet een formulier getekend worden voor deelname op eigen risico.
Hiermee zegt de Boerenbrommercrosser op de hoogte te zijn van het reglement en de cross
regels en zich hier aan te houden.
Nogmaals: de organisatie houdt zich strikt aan dit reglement en kan je zonder pardon uitsluiten
van deelname. Twijfel je ergens over neem dan contact op met de organisatie!

