De 1e Frikandellen Eet Wedstrijd (1e FEW)


De duur van de wedstrijd is half uur.



De frikandellen moeten tot half uur na het einde van de wedstrijd worden binnen gehouden.



De winnaar is diegene die de meeste frikandellen in half uur heeft geconsumeerd en daarna
een half uur heeft binnen gehouden.



Bij gelijke aantal telt de tijd waarbinnen ze gegeten zijn.



De organisatie bepaalt het tijdstip van starten van de wedstrijd.



Een frikandel wordt pas geteld als hij helemaal is doorgeslikt.



Er wordt gestreden met de 85 grams wedstrijd-frikandellen.



De frikandellen moeten oraal geconsumeerd worden.



Bij braken moet de deelnemer zelf de rotzooi opruimen.



De deelnemers moeten aan tafel blijven zitten, in zicht van de jury.



Weglopen betekend diskwalificatie.



Er moeten minimaal 6 frikandellen (heren) en 4 frikandellen (dames) in een uur
geconsumeerd worden.



Wordt dit aantal niet gehaald dan dienen de reeds geconsumeerde frikandellen tegen
klanttarief afgerekend te worden.



Het is verboden om de frikandel van een ander te consumeren.



De frikandellen worden lauwwarm, dus hapklaar geserveerd. Er staan mayonaise, curry en
uitjes te beschikking.



De deelnemer is vrij om de frikandellen te voorzien van zelf meegenomen saus.



Voor smaakneutralisatie zorgt de organisatie voor voldoende water.



Overige vochtige versnaperingen dienen door de deelnemers zelf geregeld te worden.



Tussentijdse verzorging, zoals kaakmassage, verzorging van drankjes is toegestaan mits dit
de overige deelnemers niet hindert.



Bij misbruik van de frikandellen (gooien, uittuffen e.d.) volgt onherroepelijk diskwalificatie.



De frikandellen mogen ook rauw geconsumeerd worden. Dit moet echter wel van te voren
worden aangegeven.



De deelnemers zijn verplicht een persoonlijke presentatietune bij opkomst op te geven via het
wedstrijdformulier. Kleding mag hierop aangepast worden.



Deelnemers mogen tijdens de wedstrijd aan de wedstrijdtafel niet roken, dit kan zeer hinderlijk
zijn voor uw medestrijders.



In alle andere situaties beslist de wedstrijdleiding.
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