FC SPARTA HEESTERT VZW
Dupontstraat Sportcentrum 32A
8551 Heestert
Tel. 056 64 70 41

WEDSTRIJDREGLEMENT EN INFORMATIE
“Afschijt van het plein” van Sparta Heestert op zondag 15 april 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATUM:
Zondag 15 april 2018 om 17u30 na de wedstrijd van de eerste ploeg tegen Ledegem
WEDSTRIJD:
Er zal 1 koe losgelaten worden op de middencirkel van het terrein met de bedoeling binnen het uur haar
eerste vlaai op het terrein te leggen. Indien de koe na 1 uur geen vlaai heeft gelegd zullen de prijzen via
lottrekking verdeeld worden.
Vanaf het moment dat de koe haar eerste vlaai legt is het spel over en deze beslissing wordt genomen
door een aanwezige notaris en de organisatie. Aanwezige landmeter zal bepalen in welke kavel de vlaai
werd gelegd en bekrachtigd worden door aanwezige notaris.
TERREIN:
Hoofdterrein van Sparta Heestert (voor kantine) in de Dupontstraat te Heestert.
Dit terrein (van 60 x 100) wordt opgedeeld in kavels van 1m².
Ieder kavel zal een nummer toegekend krijgen die terug te vinden is op de aangekochte koepons
Het virtuele speelveld met de 6.000 vakken wordt in de kantine van Sparta Heestert en clublokaal De
Waterhoek uitgehangen. Afmetingen en lijnen zijn niet helemaal correct en een meting op de dag zelf zal
de winnende kavel bepalen
Voor de meting wordt de zijlijn aan de kant van de kantine als X-as genomen en de doellijn aan de kant
van de parking als Y-as genomen. Vanaf dit knooppunt start de meting om de winnende kavel te bepalen
nadat de koe een vlaai heeft gelegd.
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KOEPONS:
De koepons zijn genummerd van 1 tot en met 6.000 en worden verkocht aan 2 euro/m².
Ieder nummer op de koepon komt overeen met een identiek nummer op het virtuele veld verdeeld in
6000 kavels. Kavelnummers kunnen niet vrij gekozen worden en worden verkocht volgens
beschikbaarheid van de verkoper.
De koper houdt deel B van de koepon en deel A gaat naar de verkoper.
Deel A zal in een gesloten box gestoken worden voor eventuele toekenning winnaars via lottrekking

VERKOOP:
De verkoop van de koepons start van zodra de koepons verdeeld worden.
De verkoop van de koepons stopt op zondag 15 april 2018 bij begin van de actie.
Verkoop van de koepons zal gebeuren via bestuur, trainers/afgevaardigden van diverse ploegen en spelers.
Op volgende verkooppunten kunnen ook koepons aangekocht worden:
-

Taverne De Waterhoek te Heestert
Frituur Het Pleintje te Heestert
Café De Metro te Heestert
Café De Reisduif te Heestert
Café ’t Amusement te Heestert
AXA Rik Sengier te Heestert
…

Verkochte koepons moeten afgerekend worden voor begin van de actie bij de organisatie om te kunnen
deelnemen aan de wedstrijd.
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PRIJZENPOT
Er zijn 9 prijzen te verdelen als er meer dan 1.500 koepons worden verkocht.
Indien er minder dan 1.500 koepons worden verkocht, zal de organisatie op voorhand 3 prijzen bepalen die
zullen uitgereikt worden via lottrekking van de verkochte koepons.
De winnaar van de hoofdprijs is diegene die de koepon bezit met het nummer van de kavel waar de koe haar
eerste vlaai heeft gelegd zoals uitgelegd in rubriek wedstrijd.
De tweede tot de negende prijs zijn de aanpalende kavels van de kavel waar de eerste vlaai ligt zoals in
onderstaand overzicht waarbij ieder kavel een nummer heeft van een verkochte koepon.

6e prijs

2e prijs

7e prijs

5e prijs

Hoofdprijs

3e prijs

9e prijs

4e prijs

8e prijs

Wanneer de eerste vlaai op een niet verkochte kavel valt zal de winnaar van de hoofdprijs via lottrekking
aangeduid worden die dan ook bepalend is voor tweede tot de negende prijs.
Wanneer er kavels van de tweede tot de negende prijs niet verkocht werden zullen de prijzen via lottrekking
aangeduid worden.
Onderstaande prijzen worden toegekend volgens het aantal verkochte koepons in onderstaan overzicht:

Prijzen
> 95%
> 5.700
Hoofdprijs

Aantal verkochte koepons
75% > 95%
50% > 75%

25% > 50%

4.500 > 5.700 3.000 > 4.500 1.500 > 3.000

1 000 €

800 €

600 €

300 €

2e prijs

100 €

75 €

50 €

25 €

3e prijs

100 €

75 €

50 €

25 €

4e prijs

100 €

75 €

50 €

25 €

5e prijs

100 €

75 €

50 €

25 €

6e prijs

25 €

20 €

15 €

10 €

7e prijs

25 €

20 €

15 €

10 €

8e prijs

25 €

20 €

15 €

10 €

9e prijs

25 €

20 €

15 €

10 €
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WINNAARS
De prijswinnaars zullen door de organisatie zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via website
(www.spartaheestert.be) en sociale media (facebook) van Sparta Heestert en andere media.
Deze winnaars dienen voor 10 juni 2018 contact op te nemen met de organisatie. De niet-uitbetaalde prijzen
worden besteed aan trainingsmateriaal voor de voetbalwerking van Sparta Heestert.
GEDRAGSREGELS
De notaris en de organisatie zullen er op toezien dat alles eerlijk verloopt. Zij kunnen op elk moment de
wedstrijd stilleggen indien er zich onregelmatigheden afspelen op of rond het terrein.
Het is verboden voor de toeschouwers om:
• Het terrein te betreden
• De koe aan te raken
• De koe op te jagen
• De koe te voederen
• Te roepen of met wilde bewegingen het gedrag van de koe te beïnvloeden
Indien er bijkomende vragen zijn in verband met de gedragsregels kan contact opgenomen worden met de
organisatie.
Na aankoop van een koepon met bijhorende kavelnummer bent u onderhevig aan het reglement van de
wedstrijd.
ORGANISATIE
De wedstrijd wordt georganiseerd door de vzw FC Sparta Heestert ten voordele van de inrichting nieuw
kunstgrasveld voor het seizoen 2018/2019.
De organisatie zal een notaris en landmeter aanduiden die de winnaars zal aanduiden.
Bart Beyaert en Koen Ameye zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de koepons.
Organisatie is te bereiken via mailadres secretariaat@spartaheestert.be of gsm nummer 0473/81.50.23
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