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Tweede Paasdag maandag 18 april 2022
SPELREGELS KINDERWEDSTRIJD
1. Situatieschets:
Op de markt (straat Haagweg naar Haagsemarkt) wordt ruimte vrij gemaakt voor een heus
kampioenschap. Er ligt een grote groene grasmat van 5 x 5 meter welke als vak dient waarin
de vanger moet gaan staan (het vangvak). Op een afstand van 6 meter (de begin afstand)
wordt een streep (de werplijn) getrokken waarachter de gooier moet gaan staan.
2. Teams:
Een team bestaat uit 3 personen; een vanger, een gooier en een coach.
3. Het spel:
De gooier heeft 3 mogelijkheden om een ei onderhands te gooien welke door de vanger
moet worden gevangen met blote hand(en), zonder dat het ei stuk gaat. Let op: de vanger
moet met beide voeten in het vangvak blijven staan. Bij een geldige vangst, d.w.z. het ei
wordt heel aan de scheidsrechter overhandigd, gaat het team een ronde verder.
Een ronde verder betekent dat de werplijn naar achteren gaat. Aan het begin van het
kampioenschap kan de werplijn mogelijk met twee meter per beurt naar achteren worden
verplaatst. Naar mate het aantal teams afneemt en de afstand tussen werper en gooier
steeds groter wordt, gaat de werplijn steeds met één meter naar achteren.
4. Herkansing:
Als het niet lukt om een ei heel te vangen in de eerder genoemde 3 pogingen dan is er een
speciale extra kans.
De coach van het team dient in het vangvak te gaan staan en moet het ei gaan ‘koppen’.
Hiervoor stelt de organisatie een helm beschikbaar. Is het ei gekopt? Dan mag het team
nogmaals 3 eieren gooien en vangen, vanaf dezelfde afstand. Wordt er dan géén ei heel
gevangen, dan is voor dit team de wedstrijd helaas voorbij.
5. Prijzen:
De teams die op de 1e, 2e en 3e plaats eindigen, winnen een beker. Maar ook het meest
originele team wint een speciale beker. Natuurlijk is de roem voor het gehele jaar de
allergrootste prijs die je kan winnen!
6. Kosten deelname:
Deelname kost € 10,00 per team. Hiervoor krijgt ieder team drie consumptiebonnen
(voor een drankje aan de bar) en zorgt de organisatie voor de rauwe eieren waarmee
gegooid wordt. Hiervoor worden enkel eieren gebruikt die zijn afgekeurd voor consumptie.
7. Jury:
Het gehele kampioenschap staat onder toezicht van een onafhankelijke jury en een officiële
scheidsrechter. Tevens ziet de organisatie toe op het verleggen van het lint (de werplijn)
naar de juiste afstand.

8. Kleding:
Ieder deelnemend teamlid is verantwoordelijk voor zijn eigen kleding. Het is aan te raden om
zelf een handdoek mee te nemen.
9. Veiligheidshelm:
Indien de coach het ei moet gaan koppen, is een veiligheidshelm verplicht. De organisatie
stelt hiervoor een helm beschikbaar.
10. Captainsronde:
De captainsronde is een speciale tussenronde waarbij de coaches van alle teams (ook de
coaches van de teams die reeds zijn uitgeschakeld mogen meedoen) in het vangvak gaan
staan. De organisatie gooit een ei en de coach die dit ei kopt ontvangt een speciale prijs.
De organisatie bepaalt wanneer deze captainsronde wordt gespeeld.
11. Diskwalificatie:
Indien een team de volgende regels overtreedt, heeft de jury en/of de scheidsrechter het
recht om een team uit de wedstrijd te halen:
- Het hinderen van een ander team.
- Het bewust gooien op of in de richting van het publiek.
12. Tijd:
De officiële wedstrijd begint om 12.00 uur en alle teams dienen minimaal een kwartier voor
aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
13. Leeftijd:
De wedstrijd is alleen toegankelijk voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.
14. Aansprakelijkheid:
Stichting Evenementen Princenhage kan op geen enkele manier aansprakelijk worden
gesteld voor schade, diefstal of opgelopen lichamelijk letsel tijdens deelname aan dit
evenement.
15. Overig:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in eventuele twijfelgevallen beslist de
wedstrijdleiding. Tevens behoudt de organisatie het recht deze regels enigszins aan te
scherpen.

Wij wensen alle deelnemers een prettige en sportieve middag toe!
Het bestuur van S.E.P.

