
Wedstrijdreglement Rocket Science Launch Day 

Er zijn twee prijzen te winnen: 

 prijs voor de hoogste vlucht voor deelnemers jonger dan 12 jaar; 

 prijs voor de hoogste vlucht voor deelnemers ouder dan 12 jaar. 

 

Wedstrijdcriteria: 

 Fles: 

o PET-fles van BRUISHOUDENDE drank; 

o Binnendiameter flesopening = 21 mm; 

Let op, buitenlandse waarborgflessen hebben een andere 

binnendiameter en passen niet op het lanceerplatform! 

o Volume vrij te kiezen. 

 

 Vulling:  

o Puur water, hoeveelheid vrij te kiezen; 

o Lanceerdruk max. 400 kPa (4 bar). 

 

 Lanceerplatvorm: 

o Waterraketten worden enkel gelanceerd op de aanwezige     

platformen van de UHasselt en Cosmodrome. 

 

 Vleugels: 

o Vorm en grootte vrij te kiezen, maar er moet een vrije zone 

van min. 10 cm rond de flesopening zijn i.v.m. het 

lanceermechanisme 

 

 De waterraketten dienen op voorhand volledig operationeel te zijn 

zodat op de dag zelf enkel de vulling met water moet gebeuren, de 

druk op de fles gezet moet worden en de lancering kan plaats 

vinden. 

 

 Iedere vorm van externe aandrijving is verboden. 

 

 De inschrijving gebeurt per waterraket, max. 2 personen per raket. 

 

 De vaststelling of een raket al dan niet heeft gevlogen, wordt 

gedaan door de jury en kan niet aangevochten worden.  

 



 De bepaling van de hoogte wordt gedaan door de organisatoren en 

kan niet aangevochten worden. Het klassement dat hieruit volgt is 

dus niet voor discussie vatbaar. 

 

 Bij discussie en/of onenigheid zal de uiteindelijke en definitieve 

beslissing gemaakt worden door de jury. 

 

 De winnaars dienen aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op het 

einde van de dag. Indien ze afwezig zijn, wordt de prijs 

doorgeschoven naar de volgende deelnemer in het klassement. 

 

 De jury beslist of een waterraket voldoet aan de criteria en bijgevolg 

mag deelnemen aan de wedstrijd. Waterraketten die afwijken 

van de vooropgestelde criteria kunnen niet meedingen naar 

een prijs! 


