Wedstrijdorganisatie
Wedstrijdorganisatoren zijn horecaondernemers die of gezamenlijk of individueel een tapwedstrijd
organiseren. Alle voorwedstrijden zijn ‘open’ wedstrijden, wat wil zeggen dat iedereen die werkzaam is in de
horeca en 18 jaar of ouder is deel mag nemen. Ook mag een wedstrijdorganisator geld in rekening brengen bij
deelnemers om deel te kunnen nemen. Dit bedrag moet wel op onze website aangegeven worden.
Een wedstrijdorganisator is verantwoordelijk voor de volgende zaken:




Vroegtijdige aanmelding wedstrijd via onze site
Contact met ambassadeur na aanwijzing van deze door de Stichting Tapwedstrijden.nl
Wedstrijdorganisatie
o Planning
o Afspraken met wedstrijdlocatie
o met leverancier (eventueel in overleg met ambassadeur)
o Afspraken PR (lokale) media vooraf
o Uitnodigen lokale/regionale deelnemers
o Samenstellen en instrueren van jury (in overleg met ambassadeur)
o Wedstrijdopzet (in overleg met ambassadeur)
o Jurering (in overleg met ambassadeur)
o Administratie deelnemers (in overleg met ambassadeur)
o Registratie winnaars (in overleg met ambassadeur)
o PR (lokale)media achteraf

De Stichting Tapwedstrijden.nl ondersteunt een wedstrijdorganisator op verschillende manieren
Ambassadeur
De door de Stichting aan de wedstrijd gekoppelde ambassadeur is het aanspreekpunt voor
wedstrijdorganisatoren en kan uitleg en advies geven over de organisatie
Digitaal ondersteuningspakket








Standaard persbericht
Standaard posterformat
Voorbeelddraaiboek
Wedstrijdprotocol
Jureringcriteria
Jureringformulieren
Excel score-registratieprogramma

Tapbenodigdheden
De speciaal voor de Stichting Tapwedstrijden.nl ontworpen wedstrijdglazen kunnen geleend worden.
Vroegtijdig reserveren van het aantal benodigde glazen en een afspraak maken over het vervoer van de glazen
via de ambassadeur.

Contact Brouwerijen
Wij hebben goede contacten met alle brouwerijen en kunnen een rol spelen (via de ambassadeur)als er
problemen zijn rond het leveren van tapbenodigdheden voor wedstrijden.
Annuleren wedstrijd
Mocht er door overmacht een wedstrijd geannuleerd worden dient de organisator in samenwerking met de
ambassadeur de ingeschreven deelnemers z.s.m. te informeren. Ook het bestuur wordt via de ambassadeur
op de hoogte gesteld van de annulering en de reden van annulering. Mochten er vooraf te weinig
inschrijvingen zijn dan is dat geen reden om de wedstrijd te annuleren aangezien er op de wedstrijddag zelf
nog deelnemers kunnen aanmelden.
Mocht op de wedstrijddag blijken dat er te weinig deelnemers zijn (minder dan 25) dan is de wedstrijd
ongeldig. Natuurlijk mag/kan de wedstrijd plaatsvinden maar de deelnemers hebben wel de mogelijkheid om
zich in te schrijven voor een andere wedstrijd aangezien de wedstrijd geen winnaar mag afvaardigen naar de
halve finales.

WEDSTRIJDREGELEMENT
NK BIERTAPPEN 2018 / 2019
Dit seizoen organiseert de Stichting Tapwedstrijden.nl 4 regionale wedstrijden verdeeld over het land en wel
in Groningen, Uitgeest, Nijmegen en Eindhoven. Op deze manier is voor iedere potentiële tapper en een
professionele wedstrijd redelijk in de buurt.
Natuurlijk willen wij absoluut dat lokale wedstrijden blijven bestaan en we blijven met ambassadeurs werken
richting deze wedstrijden.
4 regionale voorrondes (max 100 deelnemers)







Per 20 deelnemers -> 1 winnaars door naar landelijke finale
40 deelnemers -> 2 winnaars door naar landelijke finale
60 deelnemers -> 3 winnaars door naar landelijke finale
80 deelnemers -> 4 winnaars door naar landelijke finale
100 deelnemers -> 5 winnaars door naar landelijke finale

Lokale voorrondes/voorwedstrijd

 Per 20 deelnemers -> 1 winnaars door naar landelijke finale
 40 deelnemers -> 2 winnaars door naar landelijke finale
 60 deelnemers -> 3 winnaars door naar landelijke finale
 80 deelnemers -> 4 winnaars door naar landelijke finale
 100 deelnemers -> 5 winnaars door naar landelijke finale
Voor de lokale voorrondes geldt:
 Werken met protocol van Stichting Tapwedstrijden.nl
 Inschrijvingen en uitslagen via website Tapwedstrijden.nl
 Afstemming met toegewezen ambassadeur die ook aanwezig zal zijn op de wedstrijddag
Nota bene: Deelnemers mogen zowel aan één lokale wedstrijd meedoen als aan één regionale wedstrijd!
Jurering

Wij hebben een aardige lijst met ervaren juryleden en mocht u voor uw wedstrijd nog juryleden zoeken
kunnen wij een verzoek rondsturen naar deze juryleden. Het digitale jureringssysteem met projectie zoals
gebruikt op de horecava is te huur. Voor meer informatie hierover kunt u een mail sturen naar
info@tapwedstrijden.nl

Website Stichting Tapwedstrijden.nl
Wedstrijdorganisatoraccount

Voor het organiseren van een wedstrijd dient een organisatoraccount aangemaakt te worden waarna een
wedstrijd aangemeld kan worden. Deze aanmelding komt bij ons terecht en de Stichting Tapwedstrijden.nl zal
kosteloos een ambassadeur koppelen aan de wedstrijd/organisator die de organisator ondersteunt in het
voortraject en ook op de wedstrijddag aanwezig zal zijn om de organisator te helpen met inschrijvingen en
dergelijke. De ambassadeur is geen jurylid maar meer een contactpersoon die helpt de wedstrijd zo goed
mogelijk te laten verlopen volgens ons protocol . Natuurlijk ontvangt de wedstrijdorganisator ook een
vernieuwd ondersteuningspakket.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van ons deelnemersveld (is een must voor onze partners) MOET elke
wedstrijd zich aanmelden via onze site.
Het inschrijven van deelnemers is vereenvoudigd en de deelnemerslijst is voor iedereen in te zien en voor
wedstrijdorganisatoren vanuit de site te downloaden. Na download kan deze lijst aangevuld worden en de
uitslag en de lijst met daadwerkelijke deelnemers waarbij vooral de contactgegevens van de top 5 belangrijk is
kan naar info@tapwedstrijd.nl gemaild worden voor verwerking op de site.
Voor ons is het belangrijk dat de wedstrijdkalender zo spoedig mogelijk gevuld wordt met tapwedstrijden
zodat deelnemers zich in kunnen schrijven bij een wedstrijd naar keuze. Wij hopen op deze wijze een goede
stap te kunnen nemen in het ondersteunen van voorwedstrijden, het professionaliseren van voorwedstrijden
en op deze wijze het laten groeien van het aantal deelnemers aan tapwedstrijden.
Mochten er vragen, opmerkingen zijn over onze nieuwe insteek dan horen wij dat graag en mochten er
onduidelijkheden zijn of tips wat betreft de website dan nemen we die graag ter harte.
Wij wensen jullie veel plezier en succes met het organiseren van jullie voorwedstrijd.

Het bestuur van de Stichting Tapwedstrijden.nl
info@tapwedstrijden.nl

