REGLEMENT 'VERTICAL THINKER'



Deelnemers per ploeg: elke ploeg mag uit maximum 4 deelnemers bestaan.



Rondes:

◦ De quiz bestaat uit drie delen, die telkens bestaan uit een tafelronde en drie vragenrondes.
◦ Bij de start van een nieuw deel ontvangen jullie de opgave van de tafelronde.


Vragen: de vragen uit de vragenrondes presenteren we mondeling, en worden in verkorte vorm geprojecteerd op
het scherm. Commentaar geven is niet toegelaten.



Antwoordbladen:
◦

Elke vragenronde en tafelronde heeft een apart antwoordblad dat in drukletters ingevuld moet worden.

◦

Op elk blad noteer je je tafelnummer en je groepsnaam.

◦ Na elke vragenronde komen we het antwoordblad van de vragenronde ophalen.
◦

Het antwoordblad van de tafelrondes geef je mee met het antwoordblad van de laatste vragenronde van elk
deel (dus na de 3e, 6e en 9e vragenronde).



Bedenktijd en indienen antwoordbladen: na elke vragenronde is er een minuut bedenktijd waarna de
antwoordbladen in de lucht gestoken worden en onmiddellijk aan de ophalers overhandigd worden. Wanneer dit
niet tijdig gebeurt kan de jury tien minpunten in rekening brengen.



Antwoorden:
◦

Een antwoord moet fonetisch juist zijn. Spelfouten worden aanvaard voor zoverre ze geen verwarring
stichten. Onleesbare of dubbelzinnige antwoorden worden fout gerekend.

◦

Bij persoonsnamen vragen we enkel en alleen de achternaam. Indien een foute voornaam bijgevoegd wordt,
rekenen we het volledige antwoord fout.



Pauzes: er zijn tussen de drie delen twee pauzes van 10 minuten voorzien: na de derde en de zesde vragenronde.



Puntentelling: elk juist antwoord op een vraag levert één punt op. Het eindresultaat wordt bekomen door
optelling van de punten van de verschillende rondes. Bij een ex aequo wordt de ranking bepaald aan de hand van
de schiftingsvraag.



De jury:
◦

Beslist over het al dan niet toekennen van punten.

◦

Oordeelt onmiddellijk, objectief en in eer en geweten in geval van discussie.

◦

Heeft altijd het laatste woord.



Hulpmiddelen: het gebruik van hulpmiddelen zoals smartphones of naslagwerken is niet toegelaten. Bij
schending volgt onmiddellijke diskwalificatie.



Prijzen: elke deelnemende ploeg krijgt een prijs. De verdere prijzenverdeling wordt op de dag zelf bekend
gemaakt.



Akkoord: door deelname aan deze 'Vertical Thinker' verklaart iedere ploeg zich akkoord met dit reglement.

