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Artikel 1: Omschrijving van het evenement.  

De Oberrace vindt sinds 2010 jaarlijks plaats. Het parcours bestaat uit een tweetal banen met diverse 
obstakels en hindernissen waar er tegen elkaar zal worden gestreden om de snelste tijd en het volste 

dienblad bier.  

Er kan voor 2 klassen worden ingeschreven: (a) de Horecaklasse (bestemd voor horeca-
medewerkers), en (b) de Recreantenklasse (bestemd voor carnavalsvierders). Per inschrijving nemen 

twee personen deel. Deelname is geheel op eigen risico. 
 

Artikel 2: De Krutjesgatse Oberrace vindt plaats op maandag 24 februari 2020.  

Aanvang 14.00 uur. Deelnemers dienen zich 15 minuten vóór aanvang van het evenement te melden 
bij de start i.v.m. informatie over het tijdschema en instructies. Indien deelnemers zich te laat melden, 

behoudt de organisatie zich het recht voor hen uit te sluiten van deelname aan het evenement.  
 

Artikel 3: Deelname.  
Deelname is geheel op eigen risico en alleen bestemd voor personen vanaf 16 jaar. 

Deelnemers verklaren kennis te hebben genomen van dit reglement er akkoord te gaan.   

De organisatie heeft op elk moment het recht om een inschrijving te weigeren als deelnemers niet aan 
het concept beantwoorden of als de algemene voorwaarden en spelregels niet worden gerespecteerd. 

Het is verboden andere deelnemers op welke wijze dan ook te hinderen. Het is verboden op welke 
wijze dan ook te worden geholpen tijdens deelname van het parcours aan de Oberrace. Bij over 

inschrijving houdt de organisatie zich het recht voor de inschrijfformulieren te selecteren op datum 

van ontvangst. 
 

Artikel 4: Spelonderdelen.  
Bij de uitvoering van een spelonderdeel dient men zich te houden aan de spelregels die per onderdeel 

gelden. Bij ieder onderdeel is een spelleider aanwezig die verantwoordelijk is voor het juiste verloop. 
De teams dienen de aanwijzingen van deze spelleider op te volgen. Bij ongeregeldheden en protesten 

beslist de centrale spelleiding. 

 
Artikel 5: Puntentelling.  

De Krutjesgatse Oberrace is op de volgende puntentelling gebaseerd: de behaalde tijd door het 
parcours te volgen en de obstakels op de juiste wijze te nemen, i.c.m. de hoeveelheid centiliters 

overgehouden bier bepalen de score van de individuele race. Daarbij wordt de score van de tweede 

deelnemer van de vereniging/horecagelegenheid opgeteld. Deze eindscore is bepalend voor het 
eindklassement. 

 
Artikel 6: Algemeen.  

Het is verboden vóór aanvang van de spelen of tijdens een rust of pauze op één van de onderdelen te 
oefenen. Het niet nakomen van één van de punten van dit reglement, de spelregels of de mondelinge 

aanwijzingen van de jury, omroeper of wedstrijdleiding kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 

Deelname is op eigen risico en de organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
De organisatie behoudt het recht veranderingen door te voeren indien dit noodzakelijk wordt geacht. 

In geval de organisatie beslist dat het evenement door overmacht wordt afgelast, kunnen de 
deelnemers geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. In alle andere gevallen 

waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 


