WEDSTRIJDREGELEMENT
NK BIERTAPPEN 2019 / 2020
De Stichting Tapwedstrijden maakt dit jaar een grote stap in de verbreding van de ondersteuning aan lokale
tapwedstrijden. Zo laten we de opzet met splitsing tussen lokale wedstrijden en regiowedstrijden los en gaan
we het zeer aantrekkelijk maken om een lokale wedstrijd te voorzien van wedstrijdtaps, juryleden,
presentator, zeg maar, alles wat nodig is om een tapwedstrijd te organiseren. We spreken niet meer over
lokale wedstrijden of regiowedstrijden maar gewoon over Tapwedstrijden. Doel is om bestaande wedstrijden
te optimaliseren, aantrekkelijker te maken voor deelnemers, organisatoren een hoop werk uit handen te
nemen en de wedstrijden uniform te maken en nog beter aan te laten sluiten op de finale op de horecava.
Kwalificeren voor het NK biertappen op de HORECAVA
Per wedstrijd worden maximaal 3
 Minder dan 25 deelnemers
 25 of meer deelnemers
 40 of meer deelnemers
 60 of meer deelnemers

tappers afgevaardigd naar het NK
Geen afvaardiging naar de finale
1 tapper naar het NK
2 tappers naar het NK
3 tappers naar het NK

Organisatie
 Wedstrijd tijdig aanmelden via www.tapwedstrijden.nl
 Werken met wedstrijdprotocol van Stichting Tapwedstrijden.nl
 Inschrijvingen via onze site downloaden
 Uitslagen moeten binnen 2 weken nar de wedstrijd in Excel gemaild worden naar
info@tapwedstrijd.nl. o In het bestand minimaal de top 5 aangeven o Totale deelnemerslijst met NAW
gegevens, bedrijfsnaam, email en telefoonnummer
 Afstemming met toegewezen ambassadeur die ook aanwezig zal zijn op de wedstrijddag
Deelnemers:

 Deelnemers mogen per seizoen aan 2 wedstrijden deelnemen (1 herkansing).
 Als een deelnemer zich heeft gekwalificeerd voor de landelijke finale is hij voor deelname aan overige
wedstrijden uitgesloten.
 Per bedrijf (lees: per KVK inschrijving) mag één deelnemer naar de landelijke finale. Dat betekent dat
als er meerdere deelnemers binnen één bedrijf meedoen aan een tapwedstrijd dat alleen de beste
naar de finale op de HORECAVA mag. Als er voor één bedrijf meerdere deelnemers zich hebben
gekwalificeerd voor de finale tijdens verschillende wedstrijden dan bepaalt de eigenaar wie het bedrijf
mag vertegenwoordigen op de finale.
 Als deelnemers zich namens een bepaald bedrijf hebben ingeschreven dan kan er niet meer gewisseld
worden van bedrijfsnaam.
 Deelnemers dienen op de loonlijst/stagelijst te staan van het bedrijf waarvoor ze zijn ingeschreven. Als
er sprake is van deelname vanuit een hotelschool/ROC dan dient de deelnemer daar ingeschreven te
staan.

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@tapwedstrijden.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

