
Doelstelling. 

De Uniface Challenge, hierna te noemen UC, is een programmeerwedstrijd, uitgeschreven door de Uniface 

gebruikersvereniging Face2Face. Het doel van de UC  is: 

• het stimuleren van het gebruik van Uniface en het potentieel van Uniface maximaal te benutten; 

• het vergroten van de naamsbekendheid van Uniface; 

• het verspreiden van kennis over het aanwenden van Uniface; 

• het aantonen dat met Uniface in een korte tijd krachtige, robuuste en onderhoudbare applicaties kunnen 

worden ontwikkeld.  

 

Het is de bedoeling in een dag een Uniface applicatie te realiseren conform de specificaties van de opdracht. De 

ontwikkelde programmatuur wordt door een jury beoordeeld. De jury kent op basis van de beoordelingscriteria 

punten toe aan elke applicatie en winnaar is het team dat de hoogste score heeft gehaald. 

 

Teneinde de UC in goede banen te leiden is door de vereniging een reglement opgesteld waarin de voorwaarden zijn 

beschreven. 

 

Algemeen 

1. De UC is een programmeerwedstrijd die tweejaarlijks wordt gehouden. 

2. De wedstrijd is bedoeld voor teams die in één dag een applicatie moeten ontwikkelen. 

3. De programmeerwedstrijd vindt plaats in UF 9 (standaard 9.2 suite) op een Windows platform tegen een Solid 

database.  

 

Deelnemen 

4. Alleen bedrijven die lid zijn van de vereniging Face to Face kunnen deelnemen aan de UC. Bedrijven die geen 

lid zijn en toch willen deelnemen, kunnen zich dan alsnog als lid aanmelden. 

5. Een team bestaat uit twee personen. 

6. Eenmanszaken mogen combinaties vormen om zodoende toch deel te kunnen nemen aan de UC.   

7. Het minimum aantal deelnemende teams is vijf en het maximum is tien. De volgorde van inschrijving is hierbij 

bepalend. 

8. Deelnemende teams krijgen een workshop aangeboden van Compuware over de veranderingen in UF9. 

9. Deelnemende teams vertegenwoordigen de organisaties waar zij bij werken. 

10. Deelnemen kan door het inschrijfformulier in te vullen en te zenden naar het Face to Face bureau. 

11. Door deel te nemen verklaren de teams en de individuele leden zich akkoord met dit reglement van de 

vereniging. 

 

Wedstrijd 

12. De wedstrijd vindt plaats ten kantore van Compuware te Amsterdam. 

13. Compuware zorgt voor gelijke apparatuur voor elk team en waarop een UF ontwikkelomgeving aanwezig is en 

waar voor elk team dezelfde omstandigheden zijn. 

14. Deelnemende teams mogen gedurende de dag niet communiceren met anderen dan de wedstrijdleiding. 

15. De wedstrijdleiding fungeert tevens als vraagbaak voor de deelnemers.  

 

 

 



 

Jury 

16. De jury wordt gekozen door het bestuur van Face to Face en wordt samengesteld uit ICT management van 

bedrijven die Uniface gebruiken aangevuld met deskundigen op het terrein van Uniface. Het bestuur is 

gerechtigd de samenstelling van de jury aan te passen. 

17. De jury-leden acteren op basis van persoonlijke titel. 

18. De jury is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging. 

19. Een jurylid die een (in)directe (professionele) relatie met één van de deelnemende teams heeft, zal zich 

onthouden van een oordeel over de door dat team ontwikkelde applicatie. 

20. Het oordeel van de jury is bindend en waarover geen discussie gevoerd kan worden. 

21. Indien het niveau van de inzendingen naar het oordeel van de jury onvoldoende is, is de jury gerechtigd om 

zich te onthouden van een oordeel, er zal dan geen prijswinnaar zijn. 

22. De jury bestaat uit drie leden die onderling bepalen wie als voorzitter zal optreden. 

23. Het bestuur van Face to Face zal de prijs toekennen aan de door de jury vastgestelde winnaar. 

24. De jury is tot geheimhouding verplicht over de wijze waarop de jury tot haar oordeel komt. Wel zal de jury haar 

oordeel motiveren. 

25. De jury is tot geheimhouding verplicht aangaande alle aan haar ter beoordeling aangeboden toepassingen. 

 

Aansprakelijkheid 

26. Het bestuur van Face to Face en de jury zowel als de afzonderlijke leden zijn nimmer aansprakelijk aangaande 

de UC. 

27. De eigendomsrechten van de ontwikkelde programmatuur berusten bij de vereniging. De vereniging heeft het 

recht de resultaten te publiceren of anderszins bekend te maken vanuit de doelstelling van de vereniging kennis 

over het gebruik en toepassen van Uniface te verspreiden. 

28. Het bestuur noch de jury kan verantwoordelijk worden gehouden voor berichtgeving in de pers. 

 

Prijs 

29. De prijs wordt beschikbaar gesteld door de vereniging Face to Face. 

30. Publiciteit in de vakpers. 

31. Het recht om de vereniging Face tot Face gedurende twee jaar te representeren bij andere 

programmeerwedstrijden.  

 

Slotbepalingen 

32. Over zaken waarin dit reglement niet voorziet zal door het bestuur van Face to Face worden besloten. 

33. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 


