1. KAARTLEESINSTRUCTIES
1.1 Construeer de kortste route van start via lunch naar finish over witte en gele wegen.
1.2 Gebruik zoveel mogelijk de witte wegen, deze geven je het perfecte Tulpenrallye gevoel.
1.3 Minimaliseer het gebruik van gele wegen zoveel als mogelijk.
1.4 Gebruik geen rode wegen en/of rode-oranje-rode snelwegen, tenzij dit specifiek is aangegeven.
1.5 Rode wegen mogen wel gekruist worden.
1.6 Gebruik geen wegen voorzien van een blokkeringskruis “X”.
1.7 Een weg of weggedeelte mag slechts eenmalig in de route worden opgenomen.

Voorbeelden:

De rode weg mag in
N-Z / Z-N richting
gekruist worden,
niet in O-W / W-O
richting

De rode weg
mag hier niet
gekruist worden

Rode wegen mogen gekruist worden

2. DE COMPETITIE
2.1 Elke dag om 8:01 uur ontvangt de equipe een routeboek van 1 pagina met de gehele etappe.
2.2 De juiste oplossing dient op maandag t/m vrijdag voor 20:00 uur op dezelfde dag per email ingeleverd
te worden. Op zaterdag dient de oplossing uiterlijk om 16:00 uur per email ingeleverd te zijn.
2.3 Op woensdagavond is er voor alle equipes een avondetappe, welke start om 20:01 uur en
ingeleverd dient te worden voor 22:00 uur op dezelfde dag. Deze etappe telt apart mee in de uitslag.
2.4 Equipes die te laat hun oplossing inleveren krijgen voor die dag geen punten.
2.5 Om te komen tot de juiste oplossing, wordt per dag een wisselend controle mechanisme ingezet, wat
per kaartfragment zal worden vermeld.
2.6 De juiste oplossing kan een getal, een woord of een letter zijn.
2.7 De per dag ingestuurde oplossing wordt goed (1 punt) of fout (0 punten) gerekend.
2.8 De dag na elke etappe zullen de juiste route uitleg en een tussenuitslag gepubliceerd worden via de
website.

3. WINNAAR
3.1 De winnaar van de Tulpenrallye Home Edition 2020 is de equipe die de meeste punten behaalt.
3.2 In geval van ex aequo geldt, dat de equipe die op zaterdag als eerste het juiste antwoord instuurt tot
winnaar wordt uitgeroepen.
3.3 Op zaterdagavond om 22:00 uur zal de winnaar bekend worden gemaakt via de website.

4. PROTEST
4.1 Alleen een bestuurder kan een protest indienen. Aangezien deze competitie een droogrit is, zijn er
enkel navigatoren en is protest niet mogelijk.
4.2 Vragen kunnen gesteld worden aan het Comité per email. Deze kunnen tot de volgende ochtend
worden beantwoord. Het Comité behoudt zich het recht voor vragen niet te beantwoorden.

