SPELREGELS SCHIJT JE RIJK
Zondag 13 oktober 2019
14.00 – 15.30 uur
-

-

-

-

-

De koe wordt om 14.00 uur op de middenstip van het hoofdveld losgelaten met de kop in een willekeurige
richting.
Het hoofdveld wordt van reclamebord tot reclamebord verdeeld in zoveel kavels van ongeveer gelijke
grootte als loten die zijn verkocht. Elk kavel heeft een willekeurig nummer.
Iedereen, zowel leden als niet leden, kunnen loten/kavels kopen voor € 5,- per kavel, deze worden verkocht
in de periode van 24 mei 2019 t/m 6 oktober 2019
De persoon die eigenaar is van deze winnende kavel, wint de hoofdprijs van € 1500,-. De personen die
eigenaren zijn van de kavels gelegen direct aan de winnende kavel winnen ieder € 100,Loten kunnen gekocht worden bij de organisatie en door de organisatie aangewezen personen.
Tijdens de “Schijt je Rijk dag” zal er een koe (indien nodig met begeleiding/eigenaar) op het sportveld
rondlopen. Wanneer de koe tussen 14.00 uur en 15.30 uur schijt, zal de eerste gelegde vlaai worden
gemarkeerd met een vlag. In het midden van de vlaai wordt een vlaggetje gestoken. Vervolgens wordt
nauwkeurig gemeten en gerekend om te bepalen op welk kavel de vlag staat en zal de notaris de winnaar
bekend maken. Mocht het vlaggetje op de scheidingslijn staan, wordt het prijzengeld verdeeld onder de
eigenaren van beide kavels. Als het vlaggetje op een kruising van 4 vakken staat, wordt het prijzengeld
verdeeld onder de 4 eigenaren van de kavels.
Er wordt door de organisatie contact opgenomen met de prijswinnaar(s). Tevens wordt de uitslag bekend
gemaakt op de website van v.v. Asser Boys.
De koper heeft geen enkele invloed op de ligging van de kavel. U krijgt een lotnummer dat aan een
willekeurig kavel gekoppeld wordt. Door middel van loting bepaalt de computer de ligging van uw
lotnummer.
De hoofdprijs kan alleen worden gewonnen wanneer de koe een vlaai legt en dus niet bij kleine
boodschappen. Enkel de wedstrijdleiding mag op het veld, want de koe mag niet gestoord worden. Als de
toezichthouder de vlaai niet goedkeurt, gaat de wedstrijd door. De vlaai moet, om goedgekeurd te worden,
een minimale diameter van 10 cm hebben.
Indien de koe een vlaai legt vóór 14.00 uur of na 15.30 uur wordt dit NIET meegeteld. De Notaris zal hier
streng op toezien.
Als de koe niet heeft gescheten tussen 14.00 uur en 15.30 uur, dan wint de eigenaar van de kavel waar om
klokslag 15.30 uur zijn rechterachterpoot staat.
De vakken zijn niet uitgezet op het veld.
Wat mag NIET, totdat de koe haar vlaai gelegd heeft?
o Niemand mag het veld betreden, met uitzondering van de organisatie
o Men mag de koe niet laten schrikken
o Er mag niet op de afrastering van het veld geslagen of geschopt worden
o De koe mag niet worden gelokt
o Er mag niets naar de koe of het veld geworpen worden. Óók geen vuurwerk
o Bij overtreding zal de persoon in kwestie gediskwalificeerd worden en mocht deze persoon in het
bezit zijn van een winnend kavel, vervalt de prijs aan v.v. Asser Boys.
Vanuit de kantine kunt u de verrichtingen van de koe volgen, tevens bent u van harte welkom om langs de
reclameborden van het hoofdveld te staan.
De wedstrijdleiding (notaris en organisatie) zal alles op een eerlijke manier beoordelen. Er is echter GEEN
discussie mogelijk over het oordeel.

-

We hebben toestemming van de Gemeente Assen en de dierenbescherming voor dit spel.
De organisatie (René de Zwaan en Sonja Feijen), de notaris (Johan de Groot) en de begeleider van de koe op
het veld zijn uitgesloten van deelname aan Schijt je Rijk.
Door deelname verklaart elke deelnemer akkoord te gaan met deze bovengenoemde spelregels
Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.
De organisatie en de notaris beslissen, wanneer het reglement in iets niet heeft voorzien.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, vraag gerust aan de volgende personen
Rene de Zwaan 06-57551019 of Sonja Feijen 06-20022390 (Organisatie “Schijt je Rijk”)

Voorbeeld 1
-

Hier ligt het middelpunt van de vlaai volledig in kavel 5008. De eigenaar van deze kavel ontvangt de
hoofdprijs van € 1.500,-. Bezit je kavel 1002, 2547, 6512, 4310, 6452, 1816, 2500 of 3475 dan ontvang je
€ 100,-.
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Voorbeeld 2
-

In dit voorbeeld ligt het middelpunt van de vlaai, precies op het kruispunt. De hoofdprijs wordt verdeeld
over de eigenaren van de kavels 2547, 6512, 5008 en 6452. Elke eigenaar krijgt € 375,-. De aangrenzende
kavels zijn allemaal € 100,- waard. Dus ben jij eigenaar van kavel 2488, 1288, 3752, 4810, 1002, 5317, 4310,
1395, 1816, 2500, 3475 of 4582 ontvang je € 100,-
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Voorbeeld 3
-

Ligt het middelpunt van de vlaai op een scheidingslijn, wordt het prijzengeld als volgt verdeeld. De
eigenaren van de kavels 2547 en 5008 ontvangen elk € 750,- en de eigenaren van de kavels 2488, 1288,
3752, 1002, 6512, 4310, 6452, 1816, 2500 en 3475 ontvangen € 100,-.
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