
REGLEMENT VLOTTENRACE 
zondag 23 september 2018 

 

 

1. De Vlottenrace wordt georganiseerd voor verenigingen met leeftijdsgroepen of een groep personen 

waarbij iedere deelnemer minstens 11 jaar oud is. Vereist is dat iedere deelnemer voldoende kan 

zwemmen. 

 

2. Inschrijven voor de Vlottenrace kan via https://www.brecht.be/vrijetijd. 

 De inschrijvingen voor verenigingen starten op 5 september 2018. 

 De inschrijvingen voor alle andere deelnemers starten op 10 september 2018. 

 De inschrijvingen worden afgesloten op 19 september 2018. 

 

3. De deelnemers, inclusief vlot, worden per groep verdeeld over een aantal races. Het snelste vlot wint. 

Naast prijzen voor snelheid, worden er nog enkele andere prijzen uitgereikt: een prijs voor creativiteit, 

fairplay, net niet, grootste # deelnemers op een vlot dat de finish haalt, snelste jeugdvereniging en 

jeugdvereniging met het grootste # deelnemers op een vlot dat de finish haalt. 

 

4. Bij aanvang van de race moeten er minstens 4 personen op het vlot zitten. Het vlot moet volledig 

voorbij het keerpunt geweest zijn (voorbij of rond varen) tot aan de finish. Het aantal deelnemers die 

op het vlot zitten als het vlot over de finish gaat, telt voor de trofee “grootste # deelnemers”. 

 

5. De vlotten mogen enkel door menselijke kracht aangedreven worden, zonder mechanische 

overbrenging. Waterfietsen zijn niet toegestaan. 

Er mogen geen bestaande vaartuigen worden geïntegreerd in het vlot. Ook zeilen mogen niet gebruikt 

worden. Minimum de helft van de deelnemers moet zich “op” het vlot bevinden. 

 

6. De vlotten dienen zelf gebouwd/geknutseld te worden en mogen maximum 2 meter breed zijn, 

roeispanen inbegrepen. Vanaf 09.00 uur kan op de parking langs De Vaart, ter hoogte van de brug aan 

Sas 4 in Sint-Job, opgebouwd worden. Om 12.30 uur moeten de vlotten “vaarklaar” zijn en worden ze 

gekeurd door de jury. Om 14.00 uur start de eerste race. 

 

7. Elk vlot mag maximum door 3 verschillende ploegen gebruikt worden tijdens de Vlottenrace. 

 

8. De deelnemers aan de Vlottenrace staan zelf in voor hun afval. Al wat loskomt van het vlot dient door 

de eigenaars van het vlot opgeruimd en meegenomen te worden. De door de organisatie voorziene 

afvalbakken dienen enkel om klein restafval in weg te werpen. 

 

9. Alle vlotten moeten in het water liggen vóór het begin van hun race en tijdig aan de startlijn 

verschijnen. Een tijdschema zal (onder voorbehoud) worden uitgehangen aan de administratie. 

 

10. Aan elk vlot moet een ‘boei’ hangen (bijvoorbeeld een vaatje van 5 liter), zodat gezonken vloten 

gelokaliseerd kunnen worden. De vaatjes moeten zelf voorzien worden, moeten proper zijn en mogen 

geen sporen van chemische of andere schadelijke stoffen bevatten. 

 

11. Alle deelnemers moeten voldoende kunnen zwemmen. Zwembandjes of -vesten zijn zeker toegestaan. 

Het dragen van zwemvliezen daarentegen is verboden. 

Opgelet! Het water is fris. Zorg er dus voor dat de leden van je groep niet te lang in het water blijven! 

 

12. Onsportief gedrag van groepen (of hun supporters) ten opzichte van een andere groep wordt niet 

getolereerd en kan leiden tot diskwalificatie. 

  

13. De deelnemers dienen verzekerd te zijn via hun eigen organisatie. 

 

14.  Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5,00 per vlot. 

 

15. Bij betwisting is het oordeel van de jury doorslaggevend en bindend. 

 

https://www.brecht.be/vrijetijd


16. De richtlijnen van de bevoegde personen (de organisatie van de Vlottenrace, het Rode Kruis, de 

Lokale Politie en de duikers) moeten opgevolgd worden. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld 

worden voor om het even welke schade van lichamelijke, stoffelijke of immateriële aard. Het 

gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor (lichamelijke) ongevallen, brand, verlies, diefstal en 

dergelijke ten tijde van het evenement. 

 

17. De weersomstandigheden worden nauwlettend in de gaten gehouden. Bij slecht weer (koude, 

storm,…) kan de organisatie beslissen om de Vlottenrace niet door te laten gaan in het kader van de 

algemene veiligheid. 

 

18. Indien het verbod van elke vorm van zachte recreatie op het kanaal Dessel-Schoten van kracht blijft 

omwille van de aanwezigheid van blauwalgen, zal de organisatie met het oog op potentieel 

gezondheidsrisico beslissen om de Vlottenrace af te gelasten. 


