De “StautSte NiNovieter” vaN 2021
Wedstrijdreglement
Fijn dat jouw team meedoet aan de Stautste Ninovieter-actie! Hieronder lees je enkele praktische
richtlijnen over hoe deze uitdaging concreet in zijn werk gaat.

Met de Stautste Ninovieter-actie wordt de 500ste sterfdag van Ninovieter Johannes Despauterius
onder de aandacht gebracht. Teams worden uitgedaagd om zoveel mogelijk opdrachten tot een goed
eind te brengen. Per geslaagde uitdaging, ontvangt een team punten. De 10 teams die op 30
september het meeste punten hebben verzameld, nemen het tijdens de finaledag (zondag 24 oktober
2021) tegen elkaar op, om uiteindelijk te komen tot hét Stautste trio van 2021.

Iedereen die een team van 3 personen kan vormen, mag deelnemen. De proeven zijn mogelijk voor
jong en oud, man of vrouw.
Elk team geeft bij inschrijving de namen van de teamleden door, alsook het emailadres van wie zal
fungeren als contactpersoon. De contactpersoon zal fungeren als aanspreekpunt en zal gedurende
de actie alle communicatie via email ontvangen.
Elke persoon kan maar 1x deelnemen, het is niet mogelijk om voor meerdere teams uit te komen.

De stautste Ninovieter-actie start op 1 juli en eindigt op 26 september 23u59. De finaledag vindt
plaats op zondag 24 oktober vanaf 14u.

De teams kiezen zelf welke uitdagingen ze wanneer uitvoeren.
Verdere details over de uitdagingen worden op de website www.destautste.be gecommuniceerd
Hoe meer uitdagingen worden volbracht, hoe meer punten verdiend. Wacht niet tot op het einde
om reeds enkele geslaagde uitdagingen door te sturen want mogelijks voldoet de opdracht niet aan
het gevraagde en wordt ze alsnog geweigerd.

Bij de uitvoering van een uitdaging wordt gevraagd om bepaalde bewijsstukken te maken. Is de
uitdaging volbracht, dan stuurt de contactpersoon deze bewijsstukken door via mail.
Bij elke opdracht kan u een symbool vinden naargelang het bewijsstuk dat we willen ontvangen :

voor een foto / screenshot ;

voor een filmpje.

Enkel als de juiste bewijsstukken werden doorgestuurd (deadline = 26 september) worden de
punten toegekend. Indien de opgeladen bewijsstukken niet voldoen, wordt de contactpersoon
hiervan op de hoogte gebracht
Ofwel is een opdracht geslaagd, ofwel is deze niet geslaagd.

Tweewekelijks zal er een tussenstand opgemaakt worden, die wordt gepubliceerd op de website.
Deze puntenstand is een tijdelijke puntenstand en niet bindend, vermits de stand na controle nog
steeds kan aangepast worden.
Hoewel de naam van de actie anders laat vermoeden, verwachten we FAIRPLAY, en GEEN “staut” of
vuil spel. De Stautste Ninovieter-actie wordt georganiseerd met het oog op funbeleving, sportiviteit
en teamspirit. Het is fijn dat teams deelnemen vanuit deze zelfde filosofie. Valsspelers worden
uitgesloten.

Op 1 oktober wordt een finale controle gedaan en maken we de eindstand op. De teams die op basis
van het totale puntenaantal bij de beste 10 behoren, kunnen deelnemen aan de finaledag op zondag
24 oktober 2021. Bij een ex aequo wordt de winnaar achtereenvolgens bepaald door :
-

De club die de meeste uitdagingen volbracht
De club die op de beweeg-uitdaging de meeste kilometers aflegde

De 10 teams die geselecteerd zijn voor de finaledag, worden gecontacteerd via hun contactpersoon.
Zij maken kans op de hoofdprijs ter waarde van 300 euro!
Onder de Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen” belonen we bovendien alle
trio’s die minstens 3 uitdagingen volbrengen met een leuke prijs.

De uitdagingen van de “Stautste” Ninovieter-actie kunnen door iedereen coronaproef uitgevoerd
worden. Hou ten alle tijden rekening met de geldende coronamaatregelen!

Heb je bijkomende vragen? Contacteer ons via despauterius@maspoe.be of het contactformulier

