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De organisatie is in handen van de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele vzw.
Dit event gaat door op het dorpsplein in Aarsele op 6 augustus 2022 vanaf 17u.
Een team bestaat uit maximum twee personen.
Minimumleeftijd: 16 jaar
Slechts 12 teams kunnen zich inschrijven.
Het Rock ‘n’ Roll springkasteel (verder “speelveld”) is een rond springkasteel met een diameter van
9 meter voorzien door onze partner Fantasio. In het midden van het speelveld is er een beweegbaar
plateau. De bedoeling is om de tegenspeler van dit speelveld te stoten met de voorziene duw-stok.
Te allen tijde wordt het speelveld betreden met helm en duw-stok maar zonder schoenen.
Eten en drinken zijn niet toegestaan op het speelveld.
Roken is verboden op het speelveld.
Enkel de spelers die aan zet zijn mogen het speelveld betreden.
De jury heeft altijd gelijk!
De winnaar wordt beloond met een biermand geschonken door Dranken Union. Voor de 2de en 3de
plaats wordt er een klein geschenk voorzien.

Het spelschema is een knockout-systeem waarbij je als ploeg de wedstrijd vervolgt bij het winnen
van de speelronde. De verliezer verlaat het tornooi.
Een wedstrijd wordt gewonnen wanneer de tegenspeler als eerste het speelveld raakt.
Elke speler van het team speelt 3 wedstrijden tegen een speler van een ander team. Het
puntentotaal van beide spelers is de eindscore van het team. Het team met de meeste punten gaat
door naar de volgende ronde. Er wordt 1 punt uitgereikt per gewonnen wedstrijd.
In geval van een ex-aequo wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld tussen de spelers van elk team die het
minst punten behaalde.
Het spel bestaat uit 3 rondes: 1ste ronde met twaalf teams, 2de ronde met de overgebleven zes
teams. De 3de ronde is de finaleronde en wordt gespeeld met 3 teams. Het team met de meeste
punten in de finaleronde wint de wedstrijd.
De verdeling van de poules wordt op voorhand gemaakt door de organisatie. De volgorde van
inschrijving bepaalt het verdere verloop doorheen de wedstrijd (zie ‘spelverloop Slag van Aarsele’).
De jury kijkt toe en beslist onderling wie als eerste het speelveld geraakt heeft. Deze beslissing is
finaal. Bij twijfel van de jury wordt de wedstrijd opnieuw gespeeld.

Inschrijven kan enkel op de dag zelf (6 augustus).
Inschrijven kan vanaf 15u aan de ingang van de Kindernamiddag (oprit Parochiezaal).
Het inschrijvingsgeld bedraagt €10 per ploeg.
Laat ons gerust weten op voorhand indien er van jouw vereniging interesse zou zijn!
De inschrijvingen worden STIPT om 17u afgesloten bij aanvang van de wedstrijd.
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In de volgende gevallen gaan we over tot de diskwalificatie van een team. De jury zal hier duidelijk
over communiceren met het betrokken team.
o Overmatig alcoholgebruik tijdens het tornooi.
o Een team dat lang op zich laat wachten om de volgende ronde/wedstrijd te beginnen.
o Bij gebruik van andere zaken/lichaamsdelen dan de duw-stok om de tegenstrever van het
plateau te werken. Het is geen worstelwedstrijd!
o De niet-deelnemende speler van het team die ingrijpt in een wedstrijd van de ander.
o Het opzettelijk verwonden van een tegenstrever.
o Het niet dragen van de helm aangereikt door de organisatie.
Het blijft een feestelijk gebeuren, bedankt om het dan ook zo sportief mogelijk te houden!

Elke deelnemer is verzekerd voor lichamelijk leed door de organisatie na het invullen van het
nodige formulier.
Bij weigering van het invullen van het formulier is de deelnemer niet verzekerd en neemt deel op
eigen verantwoordelijkheid.
Schade of breuk aan eigen materiaal is op eigen verantwoordelijkheid.

Voor meer info kan je terecht op onze website: www.cecilia-aarsele.be, streekbier@ceciliaaarsele.be of 0479/51.30.42
Je kan ook terecht bij het organiserend team van dit event.

