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Chaosspel is een spel waar meerdere spelvormen in elkaar verwerkt zijn en wordt op een veld gespeeld.
aantal spelers
Twee teams van minimaal 5 en maximaal 9 spelers.
doel van het spel
Punten scoren door middel van pylonnen omver gooien, touwtrekken en tegenpartij uitschakelen:
1 punt > omver gooien van drie pylonnen van dezelfde tafel
1 punt > winnaar touwtrekken
2 punten > uitschakelen tegenpartij
tijdsduur
Speeltijd is 12 minuten. Na 6 minuten wordt gewisseld van speelhelft.
benodigdheden
2 volleyballen of zachte ballen
4 (klap)tafels > type biertafel: 2,2 x 0,5 meter
1 touwtrek-touw (lengte ± 15 m, Ø 4 cm) met in het midden een lint
16 pylonnen (zie afbeelding)
het speelveld
Het veld is 18 x 30 meter. In het midden ligt het touwtrek-touw, dat tevens dient als middenstreep. In
beide speelhelften staan twee kasten/tafels, met daarop 3 pylonnen, op ± 4 meter afstand van de zijlijn
en achterlijn. Zie afbeelding.
de spelers
Er zijn vijf touwtrekkers nodig. Spreek van te voren af wie dat is.
uitleg van het spel
Trefbal zonder afweren. Probeer de tegenstanders af te gooien en de pylonnen omver te gooien.
Zodra drie pylonnen, van dezelfde tafel, omver zijn gegooid, wordt het spel stil gelegd. Eventuele
pylonnen die daarna nog worden omver gegooid, tellen niet mee en dienen terug gezet te worden.
De touwtrekkers, van beide teams, rennen naar het touw in het midden en proberen het andere team zo
snel mogelijk over de streep te trekken. Het team dat de drie pylonnen om heeft gegooid krijgt 1 punt én
het winnende touwtrekteam krijgt 1 punt.
Als een speler wordt afgegooid, mag de speler achter de achterlijn van de tegenpartij verder spelen.
Vanuit die positie kunnen geen spelers afgegooid worden, wel telt het als een pylon wordt omgegooid. Als
er een pylon omver wordt gegooid, mag de speler weer terug naar de eigen speelhelft.
Als van een team iedereen is afgegooid, krijgt de tegenpartij 2 extra punten. Het spel begint opnieuw.
Let op! Niet op hoofden mikken. Koppen en voetbal geldt als afweren en is dus niet toegestaan.

