
 

 

               

 
Algemeen Reglement           
Krutjesgatse Carnavallerskunner 2023         
 
Artikel 1: Omschrijving van het evenement.  
De Oberrace vindt sinds 2010 jaarlijks op de carnavalsmaandag plaats. Dit jaar is er voor een nieuwe invulling 
gekozen. Gebaseerd op het televisieprogramma ‘de Alleskunner’ heeft de Raad van Elf hieraan een carnavaleske 
twist gegeven: De Krutjesgatse Carnavallerskunner.  
 
De Carnavallerskunner bestaat uit meerdere eenvoudige, ludieke carnavaleske spellen. Het is een afvalstrijd 

waarbij het niet belangrijk is om een spel te winnen, maar om juist niet te verliezen. De kandidaat die de 
opdracht niet of als laatste volbrengt, valt af en moet het spel verlaten. De laatste twee deelnemers spelen het 
slotspel en maken kans op de felbegeerde wisseltrofee en de titel Krutjesgatse Carnavallerskunner 2023! 
 
 
Artikel 2: De Krutjesgatse Carnavallerskunner vindt plaats op maandag 20 februari 2023.  
De residentietent is vanaf 13.00 uur geopend. De Horeca-Klasse start om 13.30 uur. De VIP-Klasse start hierna 
om omstreeks 15.00 uur. Deelnemers dienen zich 15 minuten vóór aanvang van het evenement te melden bij het 
podium 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 hiermee 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 aan de 
Carnavallerskunner. Bij over inschrijving houdt de organisatie zich het recht om de inschrijvingen 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. 
Deze worden vooraf door de presentatoren kenbaar gemaakt. Bij ieder onderdeel is een spelleider aanwezig die 
verantwoordelijk is voor het juiste verloop. De deelnemer dient de aanwijzingen van deze spelleider op te volgen. 
Bij ongeregeldheden en protesten beslist de centrale spelleiding. 
 
 
Artikel 5: Puntentelling.  
De Krutjesgatse Carnavallerskunner is een afvalstrijd. De kandidaat die de opdracht niet of als laatste volbrengt, 
valt af en moet het spel verlaten. De laatste twee deelnemers spelen het slotspel. De beoordeling en beslissing 
van de spelleiding is leidend.  
 
 
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. 


