Download dit boekje en deel het met je ploegleden
www.szg.be/deelnemen
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VOORWOORD
Iedereen van harte welkom op SPEL ZONDER GRENZEN 2018! De organisatoren hopen dat
jullie allemaal een fantastische dag zullen beleven met jullie ploeg en supporters.
Het is de 17de maal dat SPEL ZONDER GRENZEN wordt georganiseerd. Alle ‘oude’ en ‘nieuwe’
ploegen danken we voor hun deelname!
Zoals alle voorbije edities vragen wij geen toegangsgeld aan bezoekers. Wij willen iedereen
volop laten genieten van deze fantastische dag! Alle opbrengst komt volledig van de verkoop
van drank en eten. Daarom vragen we aan alle deelnemende ploegen om geen eigen drank
mee te brengen uit respect voor onze organisatie.
In de inschrijvingsprijs (€ 250) zijn er consumptiekaarten t.w.v. € 150 inbegrepen. Tijdens
de ploegvergadering krijgt iedere ploeg een voucher die tijdens SZG aan de kassa kan
worden ingeruild. De persoon die de voucher inruilt moet zijn/haar identiteitskaart
voorleggen en op het inschrijvingsformulier van de desbetreffende ploeg staan.
Belangrijk:
-

Er spelen 2 ploegen tegelijk op de spelkussens. Iedere ploeg speelt wel
voor hun eigen punten, dus niet rechtstreeks tegen elkaar.

-

De start en stop van ieder spel wordt aangekondigd door een algemeen
fluitsignaal.

-

Ploegfoto’s worden genomen tussen 10u00 en 13u00 aan de
kinderanimatie. Deelnemende ploegen dienen zich zelf te komen
aanbieden. Iedere ploeg krijgt tijdens de prijsuitreiking een ingekaderde
foto van zijn ploeg.

-

Joker + verzekeringsdocument afgeven vóór 10u00 aan de kassa!

Als jullie ergens een opmerking over hebben, vertel het ons gerust. Wij staan open voor
suggesties en/of tips die ons kunnen helpen bij een volgende editie.
Bezoek zeker onze website waarop alle info en uitslagen over Spel Zonder Grenzen staan:
www.szg.be.

Like ons bovendien op Facebook en je bent altijd op de hoogte van ons laatste nieuws.

Veel succes en vooral veel plezier!!!
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GOEDE DOELEN
Met de opbrengst van Spel Zonder Grenzen steunen wij jaarlijks verschillende goede doelen.
Wij spreiden ons budget over verschillende doelgroepen: dierenwelzijn, mensen met een
beperking, geneeskundig onderzoek, plaatselijke initiatieven, ...
Daarnaast organiseert SZG nog enkele activiteiten voor zijn meer dan 60 vrijwilligers: een
verrassingsreis, nieuwjaarsreceptie en een voorjaarsactiviteit (bv. sneukelfietstocht,
fotozoektocht, ...).

Voorstel voor een goed doel? Laat het ons weten: szg.izegem@gmail.com

Steun het goede doel op Spel Zonder Grenzen
aan de champagnebar t.h.v. de vijver.
De opbrengst gaat rechtstreeks naar het
Kinderkankerfonds!
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PARKEREN EN VERKEERSSITUATIE
o
o
o
o
o
o

SZG lokt massaal veel deelnemers, toeschouwers en sympathisanten.
Kom bij voorkeur te voet of met de fiets.
Toch met de wagen? Probeer dan te carpoolen.
Op onderstaand kaartje staan de verschillende parkings aangeduid.
!!! TIP: deelnemers die voor 10u30 op P1 parkeren, krijgen een GRATIS
DRANKBON aan de voetgangerstunnel (onder N36).
Voor een vlot een veilig verloop:
o Volg de aanwijzingen van onze seingevers.
o Let goed op de verkeersborden: er is éénrichtingsverkeer en
parkeerverbod i.f.v. toegankelijkheid voor hulpdiensten.
o Respecteer buurtbewoners (garages en opritten!) en geplaatste
parkeerverbodsborden.
o Foutparkeren = takelen !
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ALGEMENE UITLEG
Wanneer spelen?
Over de ganse dag worden er in totaal zeven spelletjes gespeeld + het Facebookspel. Iedere
ploeg heeft een nummer dat de hele dag geldt. Op het tijdschema, dat verder in dit boekje
staat, kan men zien wanneer en in welk spel een ploeg in actie moet komen. Ieder spel
duurt 6 minuten en het start- en stopsignaal wordt algemeen gegeven. Het tijdschema heeft
steeds voorrang, behalve als de organisatie anders beslist. Als een spel bv. panne heeft
gekend, dan kan het zijn dat je ploeg dit spel in de pauze of nadien moet spelen.

Samenstelling ploeg
Een ploeg bestaat uit maximaal negen spelers en één coach. Die tien personen moeten vóór
de aanvang van het eerste spel bekend zijn. De coach kan tezelfdertijd ook een speler zijn.
Men moet met minimum zes personen zijn om te kunnen deelnemen. Een speler mag niet in
twee verschillende ploegen meedoen. Enkel bij het begin van een spel mag er worden
gewisseld. De enige uitzondering hierop is als de scheidsrechter het toelaat (bv. als een
speler zich tijdens een spel blesseert). Er is een apart klassement voor de gemengde
ploegen. Men is per definitie een gemengde ploeg als er aan ieder spel minstens drie
vrouwen meedoen. Een volledige vrouwenploeg doet dus mee in het klassement van de
gemengde ploegen.

Puntensysteem
Bij ieder spel zijn meerdere scheidsrechters aanwezig. Zij tellen het aantal spelers van je
ploeg die de hindernis nemen en de eventuele bonus en/of strafpunten.

Tussenstanden volgen
Dit kan op de televisie in de grote dranktent (t.h.v. kasteel), maar ook via smartphone:
www.szg.be/scores

Joker
De joker moet voor 10u00 worden ingediend aan de kassa. Jokers die na 10u00 worden
ingediend, worden niet meegerekend! Iedere ploeg moet één spel uitkiezen om de joker in
te zetten. De punten die men behaalt op dat spel, tellen dubbel. Bonuspunten tellen nooit
dubbel door de joker te gebruiken. Op het Facebookspel kan de joker niet worden ingezet.
Jokerformulier (zie laatste pagina).
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Te laat komen
Alle spelen starten tegelijk door een algemeen startsignaal. De 6 minuten speltijd beginnen
dan te lopen. Ben je te laat aanwezig bij je spel, dan kan je de resterende minuten nog
spelen. Als je bijvoorbeeld 3 minuten te laat aan je spel bent, kan je maar 3 minuten meer
spelen. De enige uitzondering hierop is als het spel later wordt gestart door de organisatie,
dan wordt er natuurlijk wel weer 6 minuten speltijd gestart.

Elkaar hinderen
Er spelen 2 ploegen tegelijk op de spelkussens. Blijf met je ploeg steeds op jouw kant van
het spelkussen. Het is uitermate belangrijk dat spelers elkaar op geen enkel moment
hinderen, zodat de veiligheid gegarandeerd wordt. Hinderen wordt bestraft met strafpunten.
Indien de hinder herhaaldelijk voorvalt, kan je ploeg worden gediskwalificeerd. Hou het voor
iedereen leuk!

Voetballen/loslopende honden
Het is, door het politiereglement, verboden om te voetballen in het domein en honden te
laten loslopen. Hou op ieder moment je hond aan de leiband. Hou het voor jezelf en de vele
aanwezigen veilig!

Wie wint er?
De ploeg met in totaal het meest aantal punten wint SPEL ZONDER GRENZEN. Bij gelijke
stand is het Facebookspel doorslaggevend.

Prijzenpot
De prijsuitreiking begint ongeveer om 19u00. Iedere ploeg krijgt een ingekaderde ploegfoto
als aandenken!

De totale prijzenpot bedraagt € 500!!!

Gewoon klassement

Gemengd klassement

1e plaats

Trofee + € 120

1e plaats

Trofee + € 120

2e plaats

Trofee + € 80

2e plaats

Trofee + € 80

3e plaats

Trofee + € 50

3e plaats

Trofee + € 50

De laatste ploeg die alle spelen heeft uitgespeeld krijgt een rode lantaarn.
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Verzekering
Geef voor 10u00, samen met je joker en eventueel je voucher, het
verzekeringsdocument (zie voorlaatste pagina) af aan de kassa. Dit document
laat je invullen en ondertekenen door alle spelers anders mag je niet starten!
Het staat je vrij om zelf een bijkomende verzekering af te sluiten indien je onderstaande
polisvoorwaarden van BELFIUS ontoereikend vindt.
De volledige polisvoorwaarden vindt u op www.szg.be.
Verzekerde waarborgen en kapitalen

Sublimieten binnen het verzekerd kapitaal

Medische kosten
franchise € 25 (*)

€ 2.500

Orthopedische apparaten en
prothesen (incl. hoorapparaten)

€ 1.500

Tijdelijke invaliditeit

€0

Brillen en glazen

€ 400

Blijvende invaliditeit

€ 2.500

Tandprothesen
(max. per tand)

€ 1.500
(€ 450)

Overlijden

€ 2.500

Begrafeniskosten

€ 2.500

Materiële schade

€0

Opzoekings- en
repatriëringskosten

€ 2.500

* De opleg die, na tussenkomst van uw ziekenfonds, voor eigen rekening is.

KEEP IT SAFE !!!
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PLATTEGROND SZG
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PLOEGENLIJST - NA ALGEMENE VERGADERING
Noteer hier tijdens de algemene vergadering de trekking van de ploegen:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Ploegnaam

Nr.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Ploegnaam
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TIJDSCHEMA
•

Tips voor een vlot verloop van SZG:
✓ Omcirkel in onderstaand schema uw ploegnr. (7x dus in totaal).
✓ Noteer de tijdstippen in de tabel onderaan om in een oogopslag te zien
wanneer uw ploeg moet aantreden.

A

B

C

D

E

F

G

UUR
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REGLEMENTEN
•

Ieder spel wordt gespeeld met zes spelers. Soms moet de coach assisteren.

•

Wees fair en sportief!

•

De beslissingen van de scheidsrechters zijn onbetwistbaar!

•

Sommige ploegen willen graag winnen, andere ploegen doen gewoon mee voor de
fun. Respecteer uw ‘tegenstanders’.

•

Moedwillig een speler van een andere ploeg hinderen door bv. de weg te versperren,
te duwen, … zal bestraft worden door de scheidsrechters. In het ergste geval kan een
ploeg gediskwalificeerd worden!

•

Wees tijdig aanwezig aan het spel. Zorg dat je zo’n 5 minuten op voorhand aanwezig
bent zodat je eventueel al de nodige uitleg kan krijgen.

•

Alle spelen duren 6 minuten.

•

Er wordt telkens een algemeen start- en stopsignaal gegeven.
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Spel A: Buikschuifbaan

•

Na het startsignaal vertrekt de eerste speler over de Buikschuifbaan.

•

In het bad na de buikschuifbaan liggen schijven. Iedere speler neemt 1 schijf mee
naar de startlijn. De ploeg met het kleinste ploegnummer neemt een rode schijf – de
ploeg met het grootste ploegnummer neemt een gele schijf.

•

Aan de startlijn mag hij de schijf in het vier-op-een rij-spel steken.

•

De volgende speler mag telkens starten als men door de vorige speler werd afgetikt
aan de startlijn.

•

Men blijft dit gedurende 6 minuten herhalen. Daarna tellen de scheidsrechters het
aantal schijven die in het vier-op-een rij-spel zitten. Per schijf verdien je 50 punten.

•

Als je vier-op-een-rij kan vormen gaan er 100 punten af bij de andere ploeg.
Aandachtig zijn is dus de boodschap!

•

De coach van iedere ploeg brengt onmiddellijk na het tellen van de schijven deze
terug naar het badje. Wie dit vergeet, krijgt 100 strafpunten.

•

Opgepast! De scheidsrechter kan beslissen dat er per fout een beurt niet wordt
meegeteld!
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SPEL B: Water Stormbaan

•

Bij het startsignaal start de eerste speler op de startlijn met een tennisbal over de
Water Slide Stormbaan. Als de eerste speler uit het water komt, gooit hij de tennisbal
naar de volgende speler zodat deze op zijn beurt kan starten.

•

Men blijft dit gedurende 6 minuten herhalen. De scheidsrechters tellen het aantal
spelers die volledig over de Waterslide Stormbaan zijn gegaan. Volledig = uit het bad
op het einde. Per speler verdien je 50 punten.

•

Opgepast! De scheidsrechter kan beslissen dat er per fout een beurt niet wordt
meegeteld!
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SPEL C: Dobbel Race

•

Na het startsignaal vertrekt de eerste speler van op de startlijn over de Battle Race.

•

Men loopt naast de Battle Race terug naar de startlijn en tikt de volgende speler aan
waarna deze onmiddellijk kan vertrekken over de Battle Race.

•

Vervolgens kruipt de eerste speler door de kruiptunnel.

•

Op het einde van de kruiptunnel ligt een dobbelsteen.

•

De speler krijgt 1 kans om met de dobbelsteen te gooien in het vak tussen de nadars.

•

Na het gooien met de dobbelsteen mag de speler naast de kruiptunnels
terugwandelen naar de startlijn. De coach legt de dobbelsteen opnieuw klaar voor de
volgende speler.

•

Men blijft dit gedurende 6 minuten herhalen. De scheidsrechters tellen het aantal
spelers die met een dobbelsteen hebben gegooid. Per speler verdien je 50 punten.

•

De scheidsrechters tellen ook het aantal gegooide ogen van de dobbelstenen. Per
oog verdien je 10 bonuspunten.

•

Opgepast! De scheidsrechter kan beslissen dat er per fout een beurt niet wordt
meegeteld!
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SPEL D: Kruiwagen Race

•

Na het startsignaal vertrekt een speler van voor de startlijn met de eerste speler in de
kruiwagen tot aan de achterste lijn. Als een speler uit de bakwagen valt, moet men
terugkeren naar de startlijn.

•

Vervolgens mag de eerste speler uit de kruiwagen en over de Wild Swing lopen.

•

De speler met de kruiwagen keert terug naar de startlijn om de volgende speler op te
halen. Er mag natuurlijk gewisseld worden om met de bakwagen te rijden.

•

Men hoeft niet te wachten op de eerste speler. De volgende speler in de kruiwagen
mag telkens onmiddellijk naar de achterste lijn worden gebracht en vervolgens ook
over de Wild Swing lopen.

•

Men blijft dit gedurende 6 minuten herhalen. De scheidsrechters tellen het aantal
spelers die de hindernis volledig hebben genomen. Per speler verdien je 50 punten.

•

Opgepast! De scheidsrechter kan beslissen dat er per fout een beurt niet wordt
meegeteld!
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SPEL E: Bootcamp

•

Na het startsignaal vertrekt de eerste speler van aan de startlijn over de Bootcamp.

•

Men loopt naast de Bootcamp terug naar de startlijn en tikt de volgende speler aan
waarna deze onmiddellijk kan vertrekken over de Bootcamp.

•

Ondertussen loopt de eerste speler naar het dartsbordspel en gooit 1 pijl van achter
de nadar naar het dartsbord. Daarna gaat de speler terug naar de start van de
hindernissen. De coach legt de pijl terug klaar voor de volgende speler.

•

Men blijft dit gedurende 6 minuten herhalen. De scheidsrechters tellen het aantal
dartspijlen die werden gegooid. Per pijl verdien je 50 punten. De punten die werden
gegooid op het dartsbord zijn bonuspunten. Dubbel en triple telt ook, de groene bull
is 25 punten, de rode bull 50 punten.

•

Opgepast! De scheidsrechter kan beslissen dat er per fout een beurt niet wordt
meegeteld!
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SPEL F: Dragon Race

•

Na het startsignaal vertrekt de eerste speler met een tennisbal over de blauwe
stormbaan

•

Daarna gooit men de tennisbal naar de tweede speler die klaar staat aan de startlijn
en loopt men door na over de Dragon Racebaan.

•

De tweede speler mag met de tennisbal onmiddellijk vertrekken over de blauwe
stormbaan.

•

Nadat een speler alle hindernissen genomen heeft, loopt hij terug naar de startlijn.

•

Men blijft dit gedurende 6 minuten herhalen. De scheidsrechters tellen het aantal
spelers die de hindernis volledig hebben genomen. Volledig = van de Dragon
Racebaan. Per speler verdien je 50 punten.

•

Opgepast! De scheidsrechter kan beslissen dat er per fout een beurt niet wordt
meegeteld!
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SPEL G: WK Voetbalrace

•

Na het startsignaal vertrekt de eerste speler met 1 voetbal van op de startlijn over
het voetbalspel en over de Wipe Out.

•

Na de Wipe Out tikt men de volgende speler aan zodat deze naar de startlijn kan
lopen en de hindernissen nemen. Men neemt telkens 1 voetbal mee.

•

Ondertussen probeert de eerste speler van op de stip te scoren in het doel (men
krijgt 1 kans!).

•

Na het trappen naar doel, legt de coach de bal terug in de mand.

•

Men blijft dit gedurende 6 minuten herhalen. De scheidsrechters tellen het aantal
schoten naar doel. Per schot verdien je 50 punten. De gescoorde doelpunten zijn
bonuspunten.

•

Opgepast! De scheidsrechter kan beslissen dat er per fout een beurt niet wordt
meegeteld!
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Spel H: Facebookspel
Verzamel likes met jullie ploegfoto op onze SZG-Facebookpagina.
Wat moet je doen? Simpel …
• Maak één originele ploegfoto. Alles kan, alles mag. Hoe zotter, hoe liever.
•

Upload deze ploegfoto tegen 1 juli '18

Later bezorgde foto’s probeert SZG alsnog te posten, maar we kunnen dit zeker niet
garanderen.
En nu, hoe scoor je … ?
• Op 7 juli ’18 posten we de tijdig ontvangen ploegfoto’s in een publiek fotoalbum op
de SZG-Facebookpagina
• Verzamel vanaf dan gedurende één week zoveel mogelijk likes op jullie ploegfoto
• Op 14 juli 2018 om 15u telt het aantal likes op jullie ploegfoto’s. Die met de meeste
likes wint, enz

Tips:
✓ Tag je fotogenieke ploegleden 😉
✓ Deel de link naar onze Facebookpagina en het fotoalbum met Facebookvrienden.
✓ Laat hen jullie ploegfoto liken.
✓ Opgelet: we kunnen enkel likes tellen op jullie foto OP ONZE PAGINA.
Te winnen?
• Scoor punten voor het eindklassement.
• De meest gelikete ploegfoto komt op de affiche SZG 2019.
Timing
• 1/7/’18
• 7/7/’18

:
:

één ploegfoto per ploeg moet in ons bezit zijn
op onze Facebookpagina posten we een publiek
fotoalbum met alle ploegfoto’s

… TAG … LIKE … SHARE …
•

14/7/’18 – 15u

:

telling van het aantal likes

Een leuk team 😊
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VERZEKERINGSFORMULIER
Elke deelnemer moet dit invullen en ondertekenen. De coach is verantwoordelijk om dit
formulier ten laatste op 14 juli 2018 om 10u00 af te geven aan de kassa.
Ploegnr.: ____ Ploegnaam: ____________________________________________________
NAAM & VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

HANDTEKENING

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Met het invullen en ondertekenen van dit document verklaart u dat u begrijpt wat de
aangeboden ongevallenverzekering van Spel Zonder Grenzen inhoudt en dat u hiermee
akkoord gaat. Het staat u vrij om zelf een bijkomende verzekering af te sluiten indien u
onderstaande polisvoorwaarden van BELFIUS ontoereikend vindt. De volledige
polisvoorwaarden vindt u op www.szg.be.
Verzekerde waarborgen en
kapitalen
Medische kosten
€ 2.500
franchise € 25 (*)

Sublimieten binnen het verzekerd kapitaal
Orthopedische apparaten en
prothesen (incl. hoorapparaten)

€ 1.500

Tijdelijke invaliditeit

€0

Brillen en glazen

€ 400

Blijvende invaliditeit

€ 2.500

Tandprothesen (max. per tand)

€ 1.500
(€ 450)

Overlijden

€ 2.500

Begrafeniskosten

€ 2.500

Materiële schade

€0

Opzoekings- en repatriëringskosten

€ 2.500

* De opleg die, na tussenkomst van uw ziekenfonds en deze verzekering, voor eigen rekening is.
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JOKERFORMULIER
✓ Deze joker verdubbelt de punten van een door u gekozen spel en moet u voor 10u00
indienen aan de kassa.
✓ Te laat ingediende jokers tellen NIET mee voor de puntentelling.
✓ De joker kan NIET ingezet worden op spel H (Facebookspel).

Ploegnr.: ____ Ploegnaam: ____________________________________________________

zet de joker in bij het volgend spel:

A
B
C
D
E
F
G

-

Buikschuifbaan
Water Slide Stormbaan
Dobbel Race
Kruiwagen Race
Bootcamp
Dragon Race
WK Voetbalrace

Handtekening coach _______________________________
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