
 

 

GAMELAND KIDS PROMOTIETOUR 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

GAMELAND KIDS PROMOTIETOUR  

De Gameland Kids promotietour is een organisatie van Gameland Events, in samenwerking met 

Nintendo en Game Mania. Het competitiegedeelte zal door PROG4MER ondersteund worden. Via 

drie verschillende kwalificatierondes in de nieuwe game Mario Kart 8 op Wii U zullen er, verspreid 

over drie verschillende Nederlandse steden, finalisten gekozen worden die tijdens Gameland Kids 

zullen strijden om de hoofdprijs – een Wii U. 

De kwalificatierondes 

De kwalificatierondes zullen gespeeld worden in drie verschillende steden, verspreid over Nederland.  

04 juni – Groningen – 12:00 tot 17:00 – Oude markt 

11 juni – Zwolle – 12:00 tot 17:00 – Grote Kerkplein 

18 juni – Enschede – 12:00 tot 17:00 – H.J. Van Heekplein 

Speelschema 

 

12:00 Start van de inschrijvingen 

12:15 Start van de kwalificatierondes (doorlopend) 

15:30 Start van de halve finale (indien nodig) 

16:00 Start van de finale 

 



Regels 

Voorrondes 

Tijdens de voorrondes zal er telkens gespeeld worden op een willekeurige track. Er zal gekozen 

worden uit 100cc en de deelnemers mogen vrij hun personage kiezen. Alle voorrondes zullen door 

maximum 4 personen gespeeld worden. Een speler kan een gamepad gebruiken, de overige anderen 

dienen gebruik te maken van een Wii Remote plus (eventueel in een Mario Kart stuur), Wii Remote 

Plus met nunchuk of een Wii U pro controller. De keuze van controller zal via een loting bepaald 

worden.  

De races verlopen met de volgende instellingen: 

Teams  Ieder voor zich,  Voorwerpen  alle voorwerpen, Klasse  100cc, CPU  geen, Circuits  

naar keuze, Races  3. 

De winnaar is diegene die aan het einde van het laatste circuit (3 races per circuit) als 1e eindigt (op 

basis van het aantal punten). Enkel deze winnaar zal doorgaan naar ofwel de halve finale (als deze er 

zijn) of naar de finale (als er geen halve finale is). Indien deze winnaar aangeeft belet te zijn voor 

deelname aan de volgende ronde, zal de eerstvolgende in de rij (2e plaats) zijn/haar plaats innemen.  

Om discussies te vermijden zal er ook altijd een foto genomen worden van de eindstand na elke race.  

In geval van een ex-aequo, dienen de personen met een ex-aequo een ballonengevecht te starten 

tegen elkaar, waarbij de winnaar hiervan doorgaat naar de volgende ronde. Deze winnaar is diegene 

die op het einde over het meeste aantal ballonnen beschikt. 

 

Finale 

De finale zal op zaterdag 21 juni plaatsvinden op de stand van Nintendo tijdens Gameland Kids. 

Gameland Kids zal plaatsvinden in Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Zwarte Dijk 37 – 7776 PB 

Slagharen, Nederland.  

Tijdens de finale zal gebruik gemaakt worden van dezelfde regels als tijdens de voorrondes, op 

uitzondering van het aantal CC. Hier zal gekozen worden voor 150 CC ipv 100 CC.  

 

Tijdens de grote finale spelen de 8 finalisten eerst een halve finale. Door middel van een willekeurige 

trekking zullen alle finalisten in twee groepen verdeeld worden, waarvan elke groep bestaat uit 4 

spelers. Deze spelers spelen eerst een ronde onder elkaar, waarvan de top twee doorgaat naar de 

finale. De finale zal met dezelfde regels gespeeld worden als de grote finale. De persoon die met de 

meeste punten de finale afsluit zal als winnaar aangeduid worden. Indien er een ex-aequo is, gelden 

dezelfde regels als tijdens de voorrondes en zal een ballonnenwedstrijd de winnaar bepalen. 

Prijzenpot 

De prijzenpot voor de kwalificatierondes en de finales zal als volgt verdeeld worden: 

De kwalificatierondes 

1. De grote Mario Kart beker + T-Shirt + een ticket voor de finale en twee toegangstickets voor 

Gameland Kids (zaterdag) 

2. Een kleine Mario Kart beker + T-Shirt + een ticket voor de finale en twee toegangstickets voor 

Gameland Kids (zaterdag) 



3. Een kleine Mario Kart beker + T-Shirt 

Enkel tijdens de laatste twee kwalificatierondes (in Zwolle en Enschede) zal ook de derde plaats een 

ticket voor de finale bekomen, als ook twee toegangstickets voor Gamelands Kids op zaterdag. 

De finale 

1. Wii U console + Mario Kart 8 voor Wii U 

2. Nintendo 2DS + Mario Kart 7 

3. Mario Kart 8 voor Wii U. Als de winnaar reeds in bezit is van mario Kart 8 kan deze een ander spel 

kiezen. 

Slotbepalingen 

Het is de Gameland Kids organisatie, Nintendo, Game Mania en de PROG4MER admins steeds 

toegestaan wijzigingen aan te brengen aan dit regelement, indien dit nodig is om de vlotte 

organisatie van dit toernooi te garanderen. Het is hen ook toegestaan om personen te weigeren voor 

deze competitie, als zij zich niet aan de algemene gedragsregels van PROG4MER kunnen houden. De 

prijzen zullen na afloop van de competitie ofwel ter plaatse voorzien worden voor de winnaars, ofwel 

opgestuurd worden naar elke winnaar. Indien bepaalde prijzen niet meer direct leverbaar zouden 

zijn, krijgen de winnaars de keuze om te wachten op hun prijs wanneer deze terug beschikbaar is, of 

in te stemmen met een alternatief prijzenpakket dat door de organisatie voorgesteld zal worden. Dit 

alternatief prijzenpakket zal steeds een commerciele waarde vertegenwoordigen van minstens 

evenveel als het normaal voorziene prijzenpakket. 


