Spelregels Railsport ‘WeFitter’ Olympic Games
De Olympische Spelen
Drie weken lang gaan jullie de strijd aan tegen de andere teams. Hetzelfde spel maar in een nieuwe
omgeving, op een nieuw spelbord, met andere weekopdrachten en bordchallenges. De challenge
staat deze keer in het teken van de, inmiddels beruchte, Olympische Spelen! Trommel jouw
teamleden alvast weer op en zorg ervoor dat jouw team in de startblokken staat, de Spelen starten
maandag 24 januari.
•

Het team dat, op maandag 14 februari, de meeste zetten op het decemberspel heeft gezet is de
winnaar van dat spelbord.

Deelname
Om deel te kunnen nemen aan het spel dien je ingedeeld te zijn in één van de vier deelnemende teams.
Een team bestaat uit 15 tot 25 personen.
Zetten op het bordspel
Zetten (voor- of achteruit) op het bordspel zijn op verschillende manieren te verdienen, te weten:
1) WeFitter Stappenchallenge
Gedurende deze spelperiode worden alle stappen die jullie dagelijks maken bijgehouden in de
WeFitter app. Wekelijks wordt er gekeken welk team die week het hoogst gemiddelde aantal
stappen heeft gezet. De winnaar verdiend daarmee de meeste zetten (8 zetten), de nr. 2 verdiend
6 zetten etc. op het spelbord en het team met het laagste stappengemiddelde van die week
verdiend de minste zetten (2 zetten).

De week van stappenchallenge loopt van maandag 00.00 uur - zondag 22.00 uur.
2) Weekopdrachten
Iedere week – op de donderdagen - ontvangt de teamcaptain voor het gehele team een
weekopdracht, dit zijn opdrachten waarmee extra zetten op het bord te verdienen zijn. Je bent niet
verplicht om aan deze extra opdracht deel te nemen, echter verdien je dan ook geen extra zetten
op het bord. Zetten d.m.v. weekopdrachten worden iedere donderdag toegekend.
•
•
•

Bij volbrengen van weekopdracht
Niet deelnemen aan de weekopdracht
Winnaar van de weekopdracht

= 2 zetten vooruit
= 1 zet terug
= extra zet vooruit (totaal 3 zetten)

De week van weekopdrachten loopt van donderdag - woensdag 22.00 uur.
3) Bordchallenges – Goud vakje
Ook zijn op het spelbord zelf kleine challenges verwerkt, herkenbaar aan de gouden vakjes.
Wanneer je op een goud vakje komt speel je een zogenoemde challenge vrij. Deze challenges zijn
voor de fun en zijn geen extra zetten mee te verdienen, maar voor de echte spelfanaat is natuurlijk
geen challenge te veel.

Vrijgespeelde challenges worden via de teamcaptain gecommuniceerd.

4) Legenda
Wat is een spel zonder uitdagingen, wellicht verdienen jullie wel een stap vooruit of belanden jullie
bij de dopingcontrole. Nieuwsgierig naar wat de verschillende vakjes betekenen?
Curling
Helaas, jullie zijn van de
baan geveegd en zakken
één plaats terug.

Bobsleeën
Vliegensvlug op de baan,
jullie mogen twee plaatsen
vooruit.

Big Air Jump
wat een sprong, jullie
springen vier plaatsen
vooruit!

Dopingcontrole
Jullie zakken één plaats terug.

Speedskating
Door een valse start zakken jullie twee plaatsen terug.

Het volledige spelbord wordt vanaf aankomende donderdag gepubliceerd op deze webpagina.
Toekennen zetten en update
• Iedere maandag om 00.00 uur start er (automatisch) een nieuwe stappenchallenge, welke op
zondagavond om 22.00 uur eindigt. Stappen die zondagavond tussen 22.00 - 00.00 uur worden
gezet tellen niet mee voor de Railsport Olympic Games.
• Iedere donderdag start er een nieuwe weekopdracht, welke woensdag om 22.00 uur eindigt.
Wanneer een weekopdracht later wordt ingediend/uitgevoerd telt deze niet mee.
Het nieuwe spelbord/klassement wordt zowel op de maandagen en donderdagen gecommuniceerd naar
de teamcaptains en tevens op onze website gedeeld.
Communicatie
• Railsport communiceert naar alle deelnemers via de deelname informatie;
• Pushmeldingen en updates verlopen via de teamcaptains, WeFitter app of via de website;
• Alle overige communicatie, vragen en opmerkingen verlopen via de teamcaptain.

Wij wensen jullie allemaal succes en bovenal veel spelplezier!

