
Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Sumo worstelen helmen 2
Zak met sumopakken 2
zwarte matten 4
groene mat 1



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto 

instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden 

gehouden.

Technische gevens sumo worstelen

Werkterrein: 6.5 meter doorsnee

Totaal gewicht:100kg

Transport 5 x stuks matten.

Bijzonderheden: Keuze uit sumopakken voor kinderen en volwassenen

Voorbereiding plaatsing sumo worstelen

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe  voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het luchtkussen.

Gebruik altijd onderzeil, indien meegeleverd.

Spelregels sumo worstelen

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder.

sumo worstelen is voor max 2 deelnemers gelijktijdig te gebruiken.  

Doel: 2 deelnemers strijden tegen elkaar en proberen elkaar uit evenwicht te  duwen de deelnemer die omvalt verliest 

Indien je 2 wint ben je eindwinnaar.De eindwinnaar mag met bij de laatste keer bij de verliezer met zijn buik op zijn buik 

vallen.
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Stap 1: Zoek een goede ondergrond van 

zand, gras en check of er geen scherpe 

voorwerpen bevinden op plaats van 

plaatsing luchtkussen of attractie.

Stap 3: Neem de groene mat. Plaats deze 

in het midden van de ondergrond.

Stap 5: De mat is volledig open 

gevouwen.

Stap 2: Controleer de spullen. 1 groene 

mat 4 zwarte matten en een transportzak 

met daarin 2 sumopakken en 2 helmen.

Stap 4: Vouw de groene mat uit.

Stap 6: Neem willekeurig een zwarte mat. 
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Stap 7: Verbind de zwarte mat met de 

groene mat dmv het klitterband. 

Stap 9: Plaats de 3e zwarte mat.

Stap 11: Neem de transportzak met 

daarin de 2 sumopakken en 2 helmen.

Stap 8: Plaats de 2e zwarte mat op het 

klitterband van de 1e zwarte mat.

Stap 10: Plaats de 4e zwarte mat. Zorg 

dat alle matten met elkaar verbonden zijn 

door dmv het klitterband.

Stap 12: Haal de sumopakken uit de 

transportzak.
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Stap 13: Maak de ritssluiting open.

Stap 15: Doe de helm op en maak de 

helm vast

Stap 14: Stap in het sumopak en sluit de 

ritssluiting.

Stap 16: Het Spel kan beginnen.
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Stap 1: Haal de deelnemers uit de 

sumopakken.

Stap 3: Maak de ritssluiting open en stap 

uit het sumopak.

Stap 5: Maak de zwarte matten los van 

de groene mat.

Stap 2: Haal de helm van de het hoofd 

van de deelnemer.

Stap 4: Doe de 2 summopakken en de 2 

helmen in de transportzak .

Stap 6: Vouw de zwarte matten dubbel, 

dit is makkelijk voor transport. 
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Stap 7: Vouw de groene mat dubbel.

Stap 9: Controleer de spullen of alles 

compleet is.

Stap 8: Vouw de groene mat dubbel zodat 

er nog maar een kwart vanover blijft.
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