SPORTEN VOOR GAMBIA
Speluitleg Kanjam
Benodigdheden:
per wedstrijdje
2 `Kan`setjes,
1 Frisbee

Aantal spelers in het veld:
2 tegen 2

Opbouw: zie zelfservice handleiding
Veldafmetingen: 10 bij 10 meter

Spelregels:
- Het spel wordt 2 tegen 2 gespeeld. Achter een ton staan 2 spelers van 2 verschillende
teams. Jouw partner staat dus aan de overkant achter de `kan`.
- Je werpt de frisbee van achter de `kan` en probeert de frisbee door de brievenbus
(5pnt), direct boven in de `kan` (3pnt) of via je medespeler in de `kan` (1pnt) te werpen.
- Je mag niet voor de `kan` komen om de frisbee te blokken.
- Een medespeler mag met de twee platte handen proberen om de frisbee in de juiste
richting te duwen zonder de frisbee te vangen.
- Het toernooitje verloopt in king of court systeem: De wedstrijdjes worden op tijd
(willekeurige lengte, als de spelleider affluit stopt het spel) gespeeld. Heb je gewonnen
ga je naar links. Heb je verloren ga je naar rechts. Staat het gelijk, wint het team die als
eerste de frisbee in de `kan` gooit (ben je tijdens het affluiten aan de beurt heb je dus
geluk!).
- Het duo die op het einde van alle rondes de wedstrijd wint op veldje 1, wint het
toernooi.
Extra informatie begeleider:
- Bij meer spelers dan `kan`setjes, kun je een podiumzonne (zie afbeelding) toevoegen
voor een duo.lle deelnemers zijn verplicht om een masker te dragen!
- Om het spel eenvoudiger (voor kinderen) of moeilijker te maken, kun je de afstand
verkleinen/vergroten.
- Tip: Varieer in wisseltijd om te voorkomen dat spelers kunnen `tijdrekken`.
GEEF NA AFLOOP VAN EEN WEDSTRIJDJE DE UITSLAG DOOR AAN DE
WEDSTRIJDTAFEL!
Z.o.z. voor de plattegrond van het spel

Sfeerimpressie van het spel
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Doel van het spel:
Een tweetal wint Kanjamm als ze op het einde van de tijd op centre court de laatste
wedstrijd weten te winnen door de meeste punten te behalen.
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