
2016 
 

Belayed Speed Climb 
 
Deze beknopte handleiding is bedoeld voor juryleden en om discussies voorafgaand aan het evenement te ondersteunen. Het is 
geen vervanging van de Reglementen. Lees die vooral. U kunt deze handleiding gebruiken om  gebeurtenissen te beoordelen 
met alle juryleden samen. Op deze manier hopen we te waarborgen dat de interpretaties van alle juryleden min of meer 
hetzelfde zijn. 
 
Wijzigingen opzet: 
• Voorafgaand aan de start van de competitie, zorgt de organisatie ervoor dat een aantal klimmers, 

vergelijkbaar met de deelnemers, een aantal proefklimmen van dit onderdeel uitvoert.  Als de 
beste tijd naar verwachting 30 seconden of minder is, dan wordt de juryploeg ingelicht om de 
punten te wijzigen in 1 seconde/punt (zoals bij de Footlock). Als de beste tijd naar verwachting 
meer dan 30 seconden is, dan blijft de tijd staan op de standaardtijd: 2 seconden/punt. Indien 
wordt overgegaan op het systeem van 1 seconde/punt, informeer dan de deelnemers tijdens het 
voorbespreken van de onderdelen. De keuze voor welk systeem wordt gebruikt, 1 of 2 
seconden/punt, wordt gemaakt door de hoofdjury. 

 
Wijzigingen regels: 
• Er zijn geen significante wijzigingen in dit onderdeel t.o.v. 2015.  Lees de volledige reglementen 

indien je niet bekend bent met dit onderdeel. 
 
Richtlijnen puntentoekenning: 
• Dit onderdeel is puur gebaseerd op tijd. 
• Deelnemers moeten binnen 40 seconden (20 seconden bij 1 seconde/punt) ten opzichte van de 

snelste tijd klaar zijn om punten te kunnen scoren in dit evenement. 
 
Aandachtspunten: 
• Bij dit onderdeel zijn  drie (3) of vijf (5) personen voor de tijdsregistratie nodig. 
• Zorg ervoor dat u de scores op het wedstrijdformulier altijd invult van stopwatch A tot en met E. 

Sla geen vakken over. Als een stopwatch storing heeft, zet dan  een streep door de 
desbetreffende vakken, zodat het beoordelingsteam weet dat ze dat vak moeten negeren. 

 
Redenen voor strafpunten of diskwalificatie: 

 
 STRAFPUNTEN DISKWALIFICATIE 
 
 
VERPLICHT 

 
 

Geen 

• Een tweede overtreding op het gebruik van de 
ankerlijn bij het klimmen. 

• Het laten vallen van een deel van de uitrusting. 
• Het niet gezekerd zijn. 
• Meer dan 5 minuten te laat zijn  
• Onbehoorlijk gedrag 

 
 
KEUZE JURY 

 
 

Geen 

• Gevaarlijk ongecontroleerd zwaaien. 
• Sprong of beweging waarbij de zekeringslijn verslapt. 
• Het breken van een grote tak (grootte vooraf bepaald 

door het juryhoofd voor aanvang van de wedstrijd). 



2016 
 

Work Climb 
 
Deze beknopte handleiding is bedoeld voor juryleden en om discussies voorafgaand aan het evenement te ondersteunen. Het is 
geen vervanging van de Reglementen. Lees die vooral. U kunt deze handleiding gebruiken om  gebeurtenissen te beoordelen 
met alle juryleden samen. Op deze manier hopen we te waarborgen dat de interpretaties van alle juryleden min of meer 
hetzelfde zijn. 
 
Wijzigingen opzet: 
• De taklooppost moet worden uitgevoerd met een  hoogtemetervoorziening  voor het schietlood, met 

aanduidingen voor variërende hoogtes. De hoofdjury bepaalt op welke hoogte de markeringen komen, 
gebaseerd op de moeilijkheidsgraad van de af te werken post, de buigbaarheid van de stam en de te 
verwachten vaardigheden van de klimmers. Drie hoogtes dienen vooraf te worden bepaald De 
hoogteverschillen hoeven niet hetzelfde/van gelijk afstand te zijn.  

 
Wijzigingen regels: 
• 3.2.8 – Deelnemers moeten op iedere werkpost de taak uitvoeren om punten voor de desbetreffende 

werkpost te behalen. Slaagt de deelnemer niet in het uitvoeren van de taak, dan worden geen score- 
noch bonuspunten toegekend/afgetrokken voor die werkpost. In aanvulling, duidelijkheid:  geen 
tijdspunten worden toegekend voor de Workclimb. (2016) 

• Kijk goed naar  3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 en 3.7.1 voor de nieuwe richtlijnen over wat “het  uitvoeren van een 
taak”  inhoudt.  

• 3.6.3 – Als een deelnemer de taak op de  post  succesvol afwerkt en de bel luidt zonder de vooraf  
bepaalde hoogtemarkering te raken, worden 2, 4 of 6 extra punten toegekend.   

• 3.8.11 – Bij een gelijke score, wint de deelnemer met de snelste tijd. 
  
Richtlijnen puntentoekenning: 
• De toe te kennen punten dienen door alle juryleden dezelfde te zijn.  Dit zijn de dubbel onderstreepte 

vakken aan de linkerzijde van het scoreformulier.  
• Als een deelnemer een taak niet afwerkt, dan verdienen ze noch verliezen ze enige punten voor die 

post. Schrijf een nul voor iedere vak voor die post. Vervolgens omcirkel je ‘NEE’ onderaan het 
scoreformulier bij de vraag “Alle taken uitgevoerd”?  

• “Vrije” punten kunnen toegekend worden op een schaal van 0 tot +3.  Het is niet langer mogelijk om 
negatieve punten toe te kennen met uitzondering op de categorie onveilige handelingen. Gebruik de 
volgende  richtlijnen voor het toekennen van punten.   

 
 
 

Aandachtspunten:   
• Bij dit onderdeel zijn  drie (3) of vijf (5) juryleden nodig.  
• Voor de workclimb zijn 5 minuten beschikbaar. Als de maximale tijdsduur wijzigt, licht dan het 

beoordelingsteam in.  
 

  

2 – Goed uitgevoerd               0 – Onveilig of slecht  
3 – Uitzonderlijk goed gedaan    1 – Redelijk uitgevoerd     
 



2016 
 

Work Climb 
 
 
Redenen voor strafpunten of diskwalificatie: 
 
 STRAFPUNTEN DISKWALIFICATIE 
 
 
 
VERPLICHT 

• Het niet correct gebruiken van de 
fliplijn op het moment dat dit vereist 
is. 

• Het niet gebruiken van de 
werkkant (zaagkant) van de 
stokzaag bij het luiden van de bel. 

• Het niet correct terughangen van 
de stokzaag. 

• Het laten vallen van een deel van de uitrusting. 
• Het achterlaten van enig onderdeel van 

de uitrusting in de boom, met 
uitzondering van de vooraf aangebrachte 
klimlijn. 

• Het breken van een grote tak (grootte 
vooraf bepaald door het juryhoofd voor 
aanvang van de wedstrijd). 

• Het niet voldoen aan de eis om op zijn 
minst op één punt gezekerd te zijn. 

• Meer dan 5 minuten te laat zijn  
• Het plaatsen van de handzaag in de mond 
• Onbehoorlijk gedrag 
• Een tweede toekenning van strafpunten 

(bepaald door de hoofdjury). 
• Een tweede keer niet correct gebruik van 

de fliplijn op het moment dat dit vereist 
is. 

  
KEUZE JURY 

• Gevaarlijke ongecontroleerde zwaai. 
• Het niet ‘op spanning houden’van het 

klimsysteem of klimmen boven het 
ankerpunt. 

• Het maken van te snelle of gevaarlijke 
bewegingen. 

 
Geen 

4 3 2                             2                    1                  0 
 

  



2016 
 

 

Aerial Rescue 
 
Deze beknopte handleiding is bedoeld voor juryleden en om discussies voorafgaand aan het evenement te ondersteunen. Het is 
geen vervanging van de Reglementen. Lees die vooral. U kunt deze handleiding gebruiken om  gebeurtenissen te beoordelen 
met alle juryleden samen. Op deze manier hopen we te waarborgen dat de interpretaties van alle juryleden min of meer 
hetzelfde zijn. 

 
Wijzigingen opzet: 
• Er zijn geen significante wijzigingen in dit onderdeel t.o.v. 2015.  Lees de volledige reglementen indien je 

niet bekend bent met dit onderdeel. 
 

Wijzigingen regels: 
• Er zijn geen significante wijzigingen in dit onderdeel t.o.v. 2015.  Lees de volledige reglementen indien je 

niet bekend bent met dit onderdeel. 
 
Richtlijnen puntentoekenning: 
• De toe te kennen punten dienen door alle juryleden dezelfde te zijn.  Dit zijn de dubbel 

onderstreepte vakken aan de linkerzijde van het scoreformulier.  
• Indien een deelnemer zich niet meldt, licht dan het beoordelingsteam in. 
 
Aandachtspunten: 
• Bij dit onderdeel zijn  drie (3) of vijf (5) juryleden nodig. 
• Voor de Aerial Rescue zijn 5 minuten beschikbaar. Als de tijdsduur wijzigt, licht dan het 

beoordelingsteam in  
• Het gewicht van de dummy dient tussen de 60-80 kg te zijn. 

  



2016 
 

Aerial Rescue 
 

Redenen voor strafpunten of diskwalificatie: 
 

 STRAFPUNTEN DISKWALIFICATIE 
 
 
 
VERPLICHT 

 
 
 
 

Geen 

• Het laten vallen van een deel van de uitrusting. 
• Het in de boom niet aangebonden zijn  op minimaal 

1 zekeringspunt.  
• Meer dan 5 minuten te laat zijn  
• Onbehoorlijk gedrag 
• Het breken van een grote tak (grootte vooraf 

bepaald door het juryhoofd voor aanvang van de 
wedstrijd). 

• Geknoei met het onafhankelijke 
valbeveiligingssysteem van de dummy   

• Er niet in slagen voldoende weerstand op de lijn te 
creëren om het extra gewicht van de dummy te 
kunnen opvangen. 

• Het plaatsen van de handzaag in de mond 
• Een tweede toekenning van strafpunten (bepaald 

door de hoofdjury). 

 
KEUZE JURY     

• Gevaarlijke 
ongecontroleerde zwaai. 

• Het niet ‘op spanning 
houden’ van het 
klimsysteem of klimmen 
boven het ankerpunt. 

• Het maken van te snelle of 
gevaarlijke bewegingen. 

 
Geen 



2016 
 

 

Secured Footlock 
 
Deze beknopte handleiding is bedoeld voor juryleden en om discussies voorafgaand aan het evenement te ondersteunen. Het is 
geen vervanging van de Reglementen. Lees die vooral. U kunt deze handleiding gebruiken om  gebeurtenissen te beoordelen 
met alle juryleden samen. Op deze manier hopen we te waarborgen dat de interpretaties van alle juryleden min of meer 
hetzelfde zijn. 

 
Wijzigingen opzet: 
• Er zijn geen significante wijzigingen in dit onderdeel t.o.v. 2015.  Lees de volledige reglementen indien je 

niet bekend bent met dit onderdeel. 
 

Wijzigingen regels: 
• Er zijn geen significante wijzigingen in dit onderdeel t.o.v. 2015.  Lees de volledige reglementen indien je 

niet bekend bent met dit onderdeel. 
 

Richtlijnen puntentoekenning: 
• Dit onderdeel is puur gebaseerd op tijd. 
• Zorg ervoor dat ALLE tijden genoteerd worden. Als de snelste en de traagste tijd van de middelste drie 

tijden meer dan  50/100ste van een seconde uiteen liggen, dan kan geen tijd worden genoteerd.  Mocht 
dit voorkomen, dan krijgt de deelnemer de kans om dit onderdeel op een later moment tijdens de 
wedstrijden over te doen. De hoofdjury licht de deelnemer hier over in.  

• Deelnemers moeten binnen 20 seconden ten opzichte van de snelste tijd klaar zijn om punten te kunnen 
scoren in dit onderdeel. 

 
Aandachtspunten: 
• Bij dit onderdeel zijn  drie (3) of vijf (5) personen voor de tijdsregistratie nodig. 

 
Redenen voor strafpunten of diskwalificatie: 

 
 

 STRAFPUNTEN DISKWALIFICATIE 
 
 
 
VERPLICHT 

• het plaatsen van een hand op of 
boven het 
valbeschermingssysteem 
(Prusikknoop, Klemheist) 

• Het laten vallen van een deel van de uitrusting. 
Een tweede keer een hand plaatsen op of 
boven de frictieknoop. 

• Meer dan 5 minuten te laat zijn  
• Onbehoorlijk gedrag 

 
 
KEUZE JURY 

 
Geen 

 
Geen 



2016 
 

Throwline 
 
Deze beknopte handleiding is bedoeld voor juryleden en om discussies voorafgaand aan het evenement te ondersteunen. Het is 
geen vervanging van de Reglementen. Lees die vooral. U kunt deze handleiding gebruiken om  gebeurtenissen te beoordelen 
met alle juryleden samen. Op deze manier hopen we te waarborgen dat de interpretaties van alle juryleden min of meer 
hetzelfde zijn. 
 
Wijzigingen opzet: 
• Er zijn geen significante wijzigingen in dit onderdeel t.o.v. 2015.  Lees de volledige reglementen indien je 

niet bekend bent met dit onderdeel. 
 
Wijzigingen regels: 
• 5.2.19: Iedere  niet-scorende lijn die aan het einde van de tijd is achtergebleven in de boom leidt tot 

een strafpunt per lijn.  

• 5.2.20: Als de lijn van de deelnemer binnen het scoredoel valt, dan moet deze door de hoofdjury van dit 
onderdeel geregistreerd worden, alvorens de deelnemer een volgende worp doet. Als deze lijn niet 
geregistreerd wordt voor de volgende gooi, dan kan deze niet op een later tijdstip alsnog geregistreerd 
worden als scorende lijn. Als deze niet-scorende lijn aan het einde van de tijd achterblijft in de boom,  
leidt dit tot een strafpunt.  

 
Richtlijnen puntentoekenning: 
• Noteer de eerste tijd en de eindtijd. De eerste tijd is op het moment dat de deelnemer vraagt om de 

werplijn of klimlijn te registreren.  

• De eindtijd die genoteerd wordt is op het moment dat de deelnemer de twee klimlijnen in het doel 
geïnstalleerd heeft, als de deelnemer vraagt om de tijdsregistratie te stoppen of als de maximale 
tijdsduur van dit onderdeel verstreken is.  

• Tijdspunten zijn gebaseerd op de eindtijd.  Bij gelijke score, wint de deelnemer met de snelste tijd. Als 
deze tijden ook gelijk zijn, dan wint de deelnemer met de snelste eerste tijd.  

 
Aandachtspunten: 
• Voor de Throwline zijn 6 minuten beschikbaar. Als de maximale tijdsduur wijzigt, licht dan het 

beoordelingsteam in  
  



2016 
 

Throwline 
 
 

Redenen voor strafpunten of diskwalificatie: 
 
 STRAFPUNTEN DISKWALIFICATIE 
 
 
 
VERPLICHT 

• het niet installeren van enige klimlijn 
• Voor iedere niet scorende lijn of 

werpzak die achterblijft in de boom 
op het moment dat de tijdslimiet 
verloopt. 

• Het gooien van een werpzakje en/of -
lijn buiten het gemarkeerde gebied. 

• Het breken van een grote tak, vallend 
in de diameterklasse, zoals 
voorafgaand aan de wedstrijd door 
het juryhoofd is vastgesteld. 
Maximaal twee strafpunten 

• Elke keer dat de deelnemer niet 
hoorbaar waarschuwt en van de 
hoofdjury bevestiging  middels “all 
clear” krijgt, voordat de werplijn met 
het werpzakje gegooid of verwijderd 
wordt. Maximaal 2 overtredingen zijn 
mogelijk. 

• Twee worpen (werplijnen met werpzakjes of 
klimlijnen) die landen buiten het 
gemarkeerde gebied 

• Niet hoorbaar waarschuwen (3e 
overtreding). 

• Het breken van een grote tak, vallend in de 
diameterklasse, zoals voorafgaand aan de 
wedstrijd door het juryhoofd is vastgesteld ( 
3e overtreding). 

• Meer dan 5 minuten te laat zijn  
• Onbehoorlijk gedrag 

 

 
KEUZE JURY 

 
None 

• Het breken van een grote tak, groter dan de 
maximale diameter, zoals voorafgaand aan 
de wedstrijd door het juryhoofd is 

t t ld  



2016 
 

 

Masters’ Challenge 
 
Deze beknopte handleiding is bedoeld voor juryleden en om discussies voorafgaand aan het evenement te ondersteunen. Het is 
geen vervanging van de Reglementen. Lees die vooral. U kunt deze handleiding gebruiken om  gebeurtenissen te beoordelen 
met alle juryleden samen. Op deze manier hopen we te waarborgen dat de interpretaties van alle juryleden min of meer 
hetzelfde zijn. 
 
Wijzigingen opzet: 
 
• De taklooppost moet worden uitgevoerd met een  hoogtemetervoorziening  voor het schietlood, met 

aanduidingen voor variërende hoogtes. De hoofdjury bepaalt op welke hoogte de markeringen komen, 
gebaseerd op de moeilijkheidsgraad van de af te werken post, de buigbaarheid van de stam en de te 
verwachten vaardigheden van de klimmers. Drie hoogtes dienen vooraf te worden bepaald De 
hoogteverschillen hoeven niet hetzelfde/van gelijk afstand te zijn.  

•  
Wijzigingen regels: 
• 8.2.14 – De tijd van de klim wordt geregistreerd om een indruk te krijgen van de algemene 

productiviteit. Bij gelijke score is de plaatsing in de voorrondes beslissend voor de uitslag, bij gelijke 
plaatsing in de voorrondes is de geregistreerde tijd van de Masters' uiteindelijk doorslaggevend.  
(2016) 

• 8.2.23c – De deelnemer moet de bel luiden met een handzaag zonder de vooraf bepaalde markering 
te raken. De deelnemer moet de bel luiden met een handzaag zonder dat het schietlood de grond 
raakt. De op verschillende hoogte geplaatste markeringen zijn 6, 8 en 10 punten waard. Raakt het 
schietlood de laagste markering, dan krijgt de deelnemer geen voor het succesvol uitvoeren van deze 
taak (sectie F op het scoresheet) bij deze post. 

 
Richtlijnen puntentoekenning: 
• De toe te kennen punten dienen door alle juryleden dezelfde te zijn.  Dit zijn de dubbel 

onderstreepte vakken aan de linkerzijde van het scoreformulier.  
• Tot de scorepunten behoren  het installeren van de klimlijn, Height of Union, het afwerken van 

iedere post,  strafpunten voor materiaal dat achterblijft in de boom,  en strafpunten die door 
de hoofdjury toegekend kunnen worden voor onveilige handelingen. 

 
Aandachtspunten: 
• Bij dit onderdeel zijn  drie (3) of vijf (5) juryleden nodig. 
• Een deelnemer ontvangt alleen punten voor de posten die zijn uitgevoerd binnen de tijdslimiet. Als 

de deelnemer de tijdslimiet heeft bereikt kan hij toch punten scoren ter vrije beoordeling van de 
jury,  voor de uitgevoerde onderdelen, zelfs als hij niet alle posten heeft uitgevoerd.  

  



2016 
 

Masters’ Challenge 
 

Redenen voor strafpunten of diskwalificatie: 
 
 STRAFPUNTEN DISKWALIFICATIE 
 
 
 
VERPLICHT 

• Niet binnen de tijd alle materiaal 
uit de boom 

• Het niet hoorbaar roepen van een 
waarschuwing voor het gooien of 
verplaatsen van een werpzakje. 
(inclusief mechanische 
apparaten). 

• Het laten vallen van een deel van de uitrusting 
• Het niet aan minimal één punt aangebonden 

of gezekerd zijn. 
• Het niet hoorbaar roepen van een waarschuwing 

(3e overtreding) 
• Twee worpen (lijnen met werpzakjes of 

klimlijnen) die buiten het gemarkeerde 
speelveld landen  

• Meer dan 5 minuten te laat zijn bij de start 
• Onbehoorlijk gedrag 
• Het verlaten van het gemarkeerde speelveld, 

of het aanvoeren van materiaal van buiten het 
gemarkeerde speelveld na aanvang van de 
starttijd van het onderdeel. 

• Het plaatsen van de handzaag in de mond 
• Het breken van een grote tak (grootte vooraf 

bepaald door het juryhoofd voor aanvang 
van de wedstrijd). 

• Een tweede toekenning van strafpunten 
(bepaald door de hoofdjury). 

 
 
KEUZE JURY 

• Onveilig, slecht uitgevoerd, 
onvoldoende techniek (assessed 
by Scoring Judges). 

• Gevaarlijke ongecontroleerde 
zwaai. 

• Het niet ‘op spanning houden’ 
van het klimsysteem of klimmen 
boven het ankerpunt. 

• Het maken van te snelle of 
gevaarlijke bewegingen. 

 
 
 

Geen 

 
 

 Richtlijnen bij vrije 
toekenning (voor 
werkposten) 

Score richtlijnen (bij het blokken 
gooien) – alle juryleden moeten het 
eens zijn 

Overige score richtlijnen 

9-10 Voorbeeldige uitvoering 10 – Raakt doel bij eerste worp 3 – Voorbeeldige uit 
7-8 Zeer goede uitvoering 8 – Raakt doel bij tweede worp 2 – Goede uitvoering 
5-6 Efficiente uitvoering 6 – Raakt doel bij derde worp 1 – Middelmatige uitvoering 
3-4 Middelmatige uitvoering 4 – Luidt bel, maar raakt geen doel  0 – Onveilig/niet verschenen 
1-2 Onvoldoende uitvoering 0 – Raakt geen doel, luidt geen bel  
0 Onveilig/niet verschenen    
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