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Welkom bij Jotapocalyps 2020!
Ook dit jaar bestaat de Jotacross weer uit 42 vragen en thuisopdracht(en). In dit document staat alles
wat het thuisteam moet weten om succesvol deel te kunnen nemen aan de Jotacross. Dit document
wordt regelmatig bijgewerkt, dus zorg dat je voorafgaand aan de Jotacross de laatste versie hebt
gedownload van de website. Lees de reglementen aandachtig door.

Algemeen
Corona
Deze cross wordt uitgevoerd volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Voor de huidige stand
van zaken kun je kijken op de website van Scouting Nederland. Teams die zich niet aan de
maatregelen houden worden zonder waarschuwing gediskwalificeerd. Zie website Scouting
Nederland.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt dit jaar online plaats. Op deze manier kan nog steeds iedereen die erbij wil
zijn erbij zijn! Zorg dat je met je groep een manier vindt om de live feed te volgen. De online locatie
hiervan volgt later.

Zenderinformatie
Dit jaar zijn alle vragen van de Jotacross te ontvangen via de zender. Een half uur na uitzenden zijn ze
tevens beschikbaar op de website www.jc20.nl. De thuisopdracht(en) worden via de e-mail naar jullie
opgegeven e-mailadres gestuurd of via de zender aan jullie doorgegeven.
De hiervoor benodigde frequenties:
●

Vanaf 14:00 uur zenden wij regelmatig testuitzendingen uit op de frequentie waarop wij de
vragen uitzenden. Dit zal op de 2 meter band op de volgende frequentie zijn:
145.225 Mhz (reserve 144.375 Mhz)
Wij adviseren alle teams om tenminste 1 testuitzending te volgen.

●

Het aanmelden om 18.30 uur zal op de 2 meter band op de volgende frequentie zijn:
145.225 Mhz (reserve 144.375 Mhz)

●

Het uitzenden van de vragen zal op de 2 meter band op de volgende frequentie zijn:
145.225 Mhz (reserve 144.375 Mhz)

●

Voor het ontvangen van de antwoorden:
2 meter band: 145.275 Mhz (reserve 145.350 Mhz)
70 cm band: 430.650 Mhz (reserve 430.850 Mhz)
Vanaf 18:30 uur kunnen jullie je aanmelden bij PA9HS/J. Hierbij moeten jullie je aanmelden met jullie
groepsnummer.

Regels
Het doel van deze behoorlijk strenge regelgeving is het communicatieverkeer zoveel mogelijk te
beperken en om ervoor te zorgen dat er geen misverstanden ontstaan over de manier van antwoord
geven.
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Deelnemers
De deelnemerslijst van dit jaar en verdeling van frequenties:
Nr.

Naam

Plaats

70 cm

2m

1

Scouting Limmen

Limmen

2

Dirk Duyvel

Alkmaar

X

3

Rurik

Heiloo

X

4

Scouting Akersloot

Akersloot

X

5

Scouting Angela

Heerhugowaard

X

6

Scouting Assendelft

Assendelft

X

7

Scouting De Geuzen

Alkmaar

8

Scouting Don Bosco

Uitgeest

9

Scouting Graaf Daron

Alkmaar

10

Scouting Jutters Willemsoord

Den Helder

11

De Watergeuzen

Zaandam

X

12

Dirck Rembrantsz groep

Nieuwe Niedorp

X

X

X
X
X
X
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Thuisopdracht(en)
●

De thuisopdracht(en) kunnen van vrijdag 15 oktober 2021 22:00 uur tot zaterdag 16
oktober 2021 21:00 uur naar jullie verstuurd worden, via het door jullie opgegeven
mailadres voor het thuisteam.

●

De thuisopdracht(en) zullen tijdens de jotacross ingeleverd worden. In de opdracht zal
exact staan waar en wanneer en in welke vorm.

Vragenprocedure
De Jotacross bestaat dit jaar uit 42 vragen die zullen worden gesteld aan het thuisteam. De vragen
komen bij jullie binnen via de zender, je kan er voor kiezen om ze op te nemen.
●
●

●
●

De vragen worden gesteld in zes blokken van zeven vragen.
In elk blok zijn de vragen ingedeeld in categorieën op volgorde:
○ Media
○ Typisch Jota
○ Laatste keer vakantie
○ Ontspanning
○ Nostalgie
○ Apocalyps
○ De Wereld
Per vragenblok komt elke categorie één keer voor.
De vragen komen online op www.jc20.nl na de start van het opvolgende vragenblok.

Uitzendschema
18:30

Aanmelden

19:00

Vragenblok 1 Vraag 1 t/m 7

19:30

Vragenblok 2 Vraag 8 t/m 14

20:00

Vragenblok 3 Vraag 15 t/m 21

20:30

Vragenblok 4 Vraag 22 t/m 28

21:00

Vragenblok 5 Vraag 29 t/m 35

21:30

Vragenblok 6 Vraag 36 t/m 42

22:15

Sluitingstijd voor het vrij doorgeven van antwoorden
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> 22:15

Doorgeven hoeveel antwoorden jullie nog denken te kunnen beantwoorden

22:30

Doorzenden laatste antwoorden (zie uitleg hieronder)

23:00

Live: SNOL TV - Online uitslag Jotacross via internet

± 23:10

Publicatie bronnenboek op internet

NB. Deze tijden zijn onder voorbehoud.

Antwoordprocedure
Antwoorden doorgeven
Bij het beantwoorden van de vragen, let dan goed op de volgende punten:
●
●
●
●
●

●

Het eerst gegeven antwoord geldt als jullie definitieve antwoord.
Het is niet mogelijk om jullie antwoorden te corrigeren.
Jullie kunnen tot uiterlijk 22:15u antwoorden doorgeven.
Na 22:15u wordt jullie gevraagd hoeveel vragen jullie nog gaan beantwoorden.
Vanaf 22:30u krijgen alle groepen één voor één de laatste mogelijkheid tot het geven van
antwoorden. Hier kunnen jullie alleen het aantal antwoorden doorgeven, dat jullie eerder
hebben aangegeven om 22:15u.
Meer antwoorden geven, is niet toegestaan. Geven jullie minder antwoorden dan vooraf
aangegeven, worden de niet gegeven antwoorden als fout gerekend.

Puntentelling
Jullie kunnen in totaal maximaal 336 punten behalen met het beantwoorden van de vragen.
Het aantal punten dat wordt toegekend per antwoord hangt af van:
●
●

De tijdigheid van het zenden van het antwoord
De juistheid van het antwoord.

Het aantal punten wordt toegekend volgens dit schema:

Punten

Goed binnen 30 min.

Goed na 30 min.

Fout

Geen antwoord

8

4

-2

0
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Coderen
Jullie ontvangen van ons een coderingstabel. Deze codering is geheel willekeurig gegenereerd door
een computer en per groep verschillend. De coderingstabel zal op zaterdag 16 oktober omstreeks
14:00 uur worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de aanmelding voor de
Jotacross 2020.
Daarnaast hebben jullie het antwoordblad nodig waarop jullie de antwoorden kunnen invullen. Deze
is voor alle groepen gelijk en binnenkort te downloaden op onze website. Op het antwoordblad staan
tabellen waarin de antwoorden moeten worden ingevuld.
Onderstaande coderingsregels gelden voor elke vraag, tenzij er in de vraagstelling expliciet om een
andere notatie wordt gevraagd.
●
●
●
●

●
●

Een aantal vakjes is grijs gearceerd. Letters die zich op deze vakjes bevinden moeten
worden gecodeerd.
De gecodeerde letters moeten vervolgens in volgorde van schrijven (dus van links naar
rechts) aan ons worden doorgezonden.
Antwoorden die langer zijn dan het aantal vakjes op het antwoordblad moeten worden
afgekapt na het laatste teken dat nog in de tabel past.
Mocht er nog een gearceerd vakje leeg zijn na het invullen van het antwoord (omdat het
antwoord ‘te kort’ is), dan moet dit worden ingevuld als de letter X. Deze dient ook
gecodeerd te worden met jullie coderingstabel.
In het te coderen antwoord dienen jullie de spaties weg te laten, alle woorden of getallen
dienen zonder spaties aan elkaar geschreven te worden.
Zie voor verdere uitleg over hoe jullie de antwoorden moeten inleveren het SIeenhedentabel op de website.

Notatie numerieke antwoorden
●

●

●

●
●
●

Numerieke antwoorden moeten worden doorgezonden zonder de dimensie. Het is
belangrijk om een antwoord als 398km door te geven als ‘398000’. Dus zonder de
toevoeging m(eter).
De antwoordnotatie moet strikt volgens de SI-eenhedentabel ingevuld worden, tenzij in de
vraagstelling anders vermeld wordt. De SI-eenhedentabel kan worden gedownload op de
website.
Als er een numeriek antwoord gevraagd wordt en het antwoord is tussen de 0 en 20, moet
het getal worden uitgeschreven (bijv. antwoord: 20, notatie: ‘twintig’). Is het antwoord 21
of meer, geef dan het antwoord in cijfers.
In principe worden cijfermatige antwoorden afgerond op hele getallen mits anders
vermeld.
Als decimaal scheidingsteken wordt de komma gebruikt. Een komma moet als J worden
ingevuld op het antwoordblad.
Eventuele breuken worden decimaal opgeschreven, dus ½ als 0,5 en dus als 0J5. De J dient
ook gecodeerd te worden met jullie coderingstabel.
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Notatie namen
●
●
●

Als naar de naam van een persoon gevraagd wordt, is het gecodeerde antwoord de
achternaam van die persoon, zonder eventuele tussenvoegsels, zoals ‘van’, ‘de’, enzovoort.
Worden meerdere namen gevraagd, dan moeten de namen in alfabetische volgorde achter
elkaar worden genoteerd, dus zonder spatie!
Namen van voorwerpen of locaties worden gegeven aan de hand van het meest unieke
woord in die naam.
Bijvoorbeeld: een kasteel in Frankrijk heet Chateau Migraine. Zou dit een gevraagde locatie
zijn, dan moet het antwoord ‘Migraine’ doorgegeven worden, of voor de Hubble telescoop
moet alleen ‘Hubble’ worden doorgegeven. We proberen de vraagstelling hier zo goed
mogelijk op aan te passen, door te vragen ‘Hoe heet het kasteel…’ of ‘Wat is de naam van
de telescoop…’.

Overige notatie
●

●
●
●

Lidwoorden (‘de’, ‘het’, en ‘een’) aan het begin van een antwoord worden bij het coderen
van het antwoord weggelaten. Dit geldt voor lidwoorden in alle talen.
Wordt bijvoorbeeld de titel van een hit van Texas gevraagd: The thrill has gone, dan wordt
‘the’ niet in het antwoord opgenomen. Gecodeerd wordt: ‘thrillhasgone’. Dit geldt niet
voor lidwoorden die zich elders in het antwoord bevinden. (Denk aan As the world turns,
dat wordt ‘astheworldturns’).
Leestekens in een antwoord worden niet gecodeerd. (Bijvoorbeeld ‘autos’ en niet auto’s of
‘gesmst’ in plaats van ge-sms't).
Wanneer er naar een adres wordt gevraagd, geef dan eerst het huisnummer en dan de
straat. Ook weer zonder spaties. Bijvoorbeeld: Stalpaertstraat 31 wordt ‘31stalpaertstraat’.
Indien het antwoord een url is, codeer dan de leestekens niet mee.
Bijvoorbeeld: www.scoutinglaurentius.nl/speltakken wordt op het coderingsblad ingevuld
als ‘scoutinglaurentiusnlspeltakken’. Ook http://www. wordt niet mee gecodeerd.

Fouten
Als fout wordt gerekend: een antwoord op een vraag dat niet overeenkomt met ons antwoord,
vanwege:
● Fout antwoord
● Spelfouten
● Verkeerde notatie
● Verkeerde codering
De antwoorden die worden aangehouden zijn de antwoorden die wij hebben aangetroffen in onze
bronnen. Inhoudelijk wordt er tijdens of na de Jotacross niet gecorrespondeerd over de vragen en/of
antwoorden.

Tot slot
Mochten jullie na het lezen van deze reglementen nog vragen hebben, dan kunnen jullie je richten
tot orga@jc20.nl. De organisatie adviseert de Jotacrosswebsite www.jc20.nl voor, tijdens en na de
Jotacross 2020 regelmatig te bekijken, voor actuele ontwikkelingen. Succes!
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