1.

Per zandkasteel is het verplicht aantal deelnemers 10 personen.

2.

Naargelang van de gemiddelde leeftijd van de verschillende teams, wordt een junior en een
senior klassement opgesteld. Dit gebeurt als volgt:

3.

o

gemiddelde leeftijd van 0 tot en met 14 jaar = categorie junior

o

gemiddelde leeftijd van 15 jaar en meer = categorie senior

Alle deelnemers moeten gedurende de hele wedstrijd hun T-shirts dragen. Indien dit niet wordt
gedaan, kan de deelnemer in kwestie worden uitgesloten van de wedstrijd.

4.

Op zondag 12 augustus worden alle deelnemers vanaf 08u15 aan de River Woods Beach Club
verwacht om hun T-shirts in ontvangst te nemen. Daar zal een briefing plaatsvinden. Vergeet uw
schop niet!

5.

Voordat het startsignaal wordt gegeven, moeten de deelnemers de plaats van hun zandkasteel
opzoeken en hun schoppen rond het paaltje plaatsen volgens de instructies van de
scheidsrechter.

6.

Het startsignaal (geluidssignaal) wordt gegeven omstreeks 09u30. Op dat ogenblik moet elke
deelnemer naar zijn paaltje lopen, om zijn zandkasteel te bouwen rond dit paaltje. Opgelet: het is
ten strengste verboden om het paaltje in het zand te duwen. Dit kan leiden tot uitsluiting.

7.

Er zijn scheidsrechters belast met de startprocedure. Bij groene vlag, is de start geldig. Bij rode
vlag wordt de start overgedaan. De deelnemers moeten de aanwijzingen naleven onder straffe
van uitsluiting.

8.

Er is slechts één type zandkasteel toegelaten: de basis moet rond zijn, zonder enige uitsprong
naar de zee.

9.

De wedstrijd wordt gecontroleerd door scheidsrechters. Alleen zij hebben
beslissingsbevoegdheid. In geval van discussie zal er een beroep worden gedaan op de
verantwoordelijke van de scheidsrechters.

10. Het einde van de reglementaire wedstrijdtijd wordt aangegeven door een geluidsignaal (na 20
minuten). Vanaf dit ogenblik moeten de deelnemers de plaats van hun zandkasteel verlaten en
op een minimumafstand van een tiental meter van het kasteel blijven.
11. De tijdmeting begint na het geluidsignaal zodra de eerste golf het zandkasteel raakt, en eindigt
zodra het paaltje valt. Het winnende zandkasteel is het kasteel waarvan het paaltje de langste
weerstand biedt tegen de golven, zonder te vallen. De tijdmeting gebeurt in minuten. Indien twee
teams ex-aequo eindigen, zal het team met de laagste gemiddelde leeftijd het best geklasseerd
zijn.
12. Als het tij te zwak is, en als de paaltjes niet omvallen, zal het klassement opgesteld worden op
basis van de laagste gemiddelde leeftijd.
13. Er worden prijzen uitgereikt aan de teamleden van de 3 eerste kastelen in de junior en senior
categorie.
14. Er is ook een speciale prijs.
15. De organisatoren behouden zich het recht om dit reglement te wijzigen.
16. Door de inschrijvingen te betalen, stemmen de deelnemers in met dit reglement.
17. Deelnemers die dit reglement niet naleven (zelfs gedeeltelijk), worden onmiddellijk uitgesloten.

