
 

 

Reglement Touwtrekken 
 Gein op het Plein 27 april 2019 

 
Organisatie: 
Het bestuur van het Oranjecomité Dreumel 
 
Aansprakelijkheid: 
- De deelname aan het touwtrekken is geheel voor eigen risico van de deelnemers. 
- Het bestuur van het Oranjecomité Dreumel en de benoemde jury zijn op geen enkele manier aansprakelijk           
   voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers. 
- De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van der     
  den (toeschouwers), voor, tijdens of na de het evenement. 
- De deelnemers dienen WA-verzekerd te zijn. 
 
Samenstelling team: 
 

A. Een team bestaat uit 4 personen tot 14 jaar en 1 coach* 
B. Een team bestaat uit 4 personen vanaf 15 jaar en ouder* 

 
*er mag een reservespeler van dezelfde leeftijdscategorie worden ingezet en er mag een coach          
aanwezig zijn 
 

Deelname: 
Opgave voor deelname van het touwtrekken kan uitsluitend via het inschrijfformulier, dat te vinden is op de 
website van het Oranjecomité Dreumel (www.ocdreumel.nl). Tevens dienen de teamleden c.q. ouders / verzor-
gers hierbij te verklaren dat zij kennis hebben genomen van het reglement, dit reglement accepteren en zich 
hieraan zullen conformeren. 
 
Regels touwtrekken 
-  Op het touw mogen geen hulpmiddelen worden aangebracht 
-  Voor de wedstrijd mogen er geen gleuven en kuilen worden aangebracht in het zand 

-  Na het commando “trekken… nu” moeten de spelers zich voortdurend in de trekhouding bevinden. 

-  De ankerman mag het touw in de zgn. ankermansgreep hebben . het uiteinde van het touw moet daarbij los                                                   
   blijven hangen onder de oksel. 
-  Het touw zomaar loslaten onder het trekken betekent diskwalificatie. 
-  Deelnemers mogen niet opzettelijk gaan of blijven liggen, alleen de voeten mogen de grond raken. 
-  Bij een overtreding kan hiervoor een waarschuwing voor worden gegeven. 
   Bij de derde waarschuwing gaat de trekbeurt verloren voor dit team.  
 
De wedstrijd 
 
Elke onderlinge wedstrijd bestaat uit twee pools waarbij gewisseld wordt van speelhelft  
1ste pool gewonnen is 1  punt 
2de pool ook gewonnen is 3  punten 
Bij gelijk spel ieder team   1  punt 
 
Bij diskwalificatie geen punten. 
 
 
 

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie. 
 

http://www.ocdreumel.nl/
http://www.ocdreumel.nl/

