Spelregelwedstrijd voor scheidsrechters
Jaarlijks wordt door de Scheidsrechtersverenigingen Helmond een onderlinge
spelregelwedstrijd voor scheidsrechters georganiseerd. Tijdens deze wedstrijd
kunnen de deelnemers en toeschouwers nog veel opsteken van de spelregels. Voor
de winnaar, zowel persoonlijk als per team, staat er na afloop een wisselbeker klaar
en is er natuurlijk de eeuwige roem.
Elk jaar wordt er ook een onderlinge spelregelwedstrijd gehouden met de
scheidsrechtersverenigingen Horst-Venray, Valkenswaard en Helmond.

De wedstrijd
De wedstrijd bestaat uit een drietal verschillende onderdelen. Allereerst zullen de
deelnemers onderworpen worden aan tien schriftelijke meerkeuze vragen. Per goed
antwoord krijgen de deelnemers drie punten. De aanwezigen in de zaal kunnen aan
dezelfde schriftelijke vragen deelnemen en voor de winnaar hiervan ligt na afloop de
publieksprijs te wachten.
Na de schriftelijke ronde worden aan alle deelnemers twee open mondelinge vragen
gesteld. Nadat de vraag tweemaal is gesteld dient de deelnemer binnen vijftien
seconden met zijn antwoord te beginnen en dient zijn antwoord binnen één minuut
afgerond te hebben. Het antwoord wordt beoordeeld door een vijftal juryleden, die
allen een waardering van nul tot en met tien kunnen geven. Om een reële
beoordeling te krijgen vallen hierbij de hoogste en laagste beoordeling af. Per vraag
kan de deelnemer derhalve dertig punten scoren.
Nadat alle deelnemers twee mondelinge vragen hebben gehad wordt de wedstrijd
voortgezet met een kwisronde. Hierbij worden aan de deelnemers vijf vragen gesteld,
waarbij de deelnemers dan door middel van het opsteken van een bordje met een
nummer het goede antwoord aan moeten geven. De nummers corresponderen
namelijk met een tiental mogelijke antwoorden. Per goed antwoord krijgt de
deelnemer vijf punten toegekend.
Hierna wordt de eindstand opgemaakt en indien nodig kan nog een mondelinge
barrage plaatsvinden als twee of meer teams of deelnemers evenveel punten

hebben verzameld. De winnaar van deze wedstrijd mag ons district dan later in het
jaar vertegenwoordigen op de landelijke finale, die ieder jaar in een ander district
gehouden zal worden.

