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Gebruikershandleiding
OS-2007.16 Knotsbal

U krijgt:
Een houten speelveld met hierop een neerklapbaar raamwerk met drie
poortjes gemonteerd, tevens drie speelballen en een houten knots.

Het spel:
Probeer in een drietal beurten de ballen in het poortje met de meeste punten te knotsen.
U kunt ook meerdere keren knotsen in een afgesproken aantal beurten.

Spelregels Knotsbal:
De speler dient genoeg vrije ruimte hebben om te knotsen.
Neem hiervoor minimaal de lengte van de knots en u arm samen,
dit is de afstand die de omstanders minimaal in acht moeten nemen.
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Spelers en toebehoren :
Het spel kan worden gespeeld door minimaal 1 persoon en een spelleider.
Notitiemateriaal is handig om het behaalde punten te noteren wanneer u met
meerdere personen het spel speelt in competitieverband.

Het spel :

. Voordat u begint wordt er een spelleider aangesteld die de puntentelling,
en het aantal beurten bijhoud.

. De bal wordt als uitgangspositie op de rode stip gelegd.
. Voordat een deelnemer start dient hij of zij genoeg ruimte te hebben.
. De afstand is minimaal de lengte van de knots vermeerderd met een armlengte.
. De deelnemer start op aanwijzing van de spelleider.
. Zodra de bal door een poortje gaat, wordt het aantal punten opgeschreven.
Eventueel probeert de speler het nog een keer totdat het
aantal beurten is bereikt welke dan ook worden genoteerd.
.

Diegene die de meeste punten in het minste aantal beurten heeft, is de winnaar.

Gefeliciteerd!

Zijn er problemen of defecten aan het spel, bel ons zo spoedig mogelijk
onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET KNOTSBAL
© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september
1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik
van het knotsbal gedurende de gehele verhuurperiode.

