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Veiligheid & verantwoordelijkheden bij nationale klimwedstrijden
Tijdens nationale klimwedstrijden (lead, speed en boulder) zijn diverse partijen verantwoordelijk voor
het waarborgen van de veiligheid. Elke partij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar deel
van de wedstrijdorganisatie. Dit document omschrijft per partij de verantwoordelijkheden.
De volgende documenten zijn hiervoor als basis gebruikt:
1) de IFSC Rules;
2) de NEN-EN 12572 (1, 2, 3);
3) het NOC-NSF ‘Handboek Wet- en Regelgeving’;
4) Nederlandse wet en regelgeving (o.a. milieu/arbo-wet en regelgeving);
5) NKBV aanvullende bepalingen Nederlandse klimwedstrijden
Definities
Competition area:
Het gehele, voor publiek niet toegankelijke deel van de klimhal waar de deelnemers en zekeraars zich
tijdens klimmen, vallen, neerkomen, zekeren en tijdens de overgang tussen deze gebieden begeven.
Het betreft zowel de wedstrijdwanden, de wanden in de isolatie alsmede de corridor tussen beide.
De competition area dient vrij te zijn van obstakels die gevaarlijke situaties opleveren. Dit ter
beoordeling van de hoofdjury.
Tot de competition area wordt tevens de valruimte van afbrekende grepen gerekend, binnen de
grenzen van wat redelijkerwijs aannemelijk is.
De competition area is bij voorkeur fysiek van het overige deel van de locatie afgescheiden.
Achtknoop met ‘stopper’knoop
Een teruggestoken achtknoop waarvan het uiteinde zo lang is dat er nog een overhandse knoop om
het hoofdtouw mee gelegd kan worden, waarna er nog een handbreedte touw over is.
Partijen
1. NKBV (bond onder wiens auspiciën de wedstrijd plaats vindt).
2. Klimhal/organisator (klimhal, boulderhal of klimvereniging).
3. Hoofdroutebouwer.
4. Hoofdjury.
5. Deelnemers wedstrijd.
6. Zekeraars.
NKBV
• Wijst hoofdjury aan;
• Wijst hoofdroutebouwer aan;
• Levert wegstrijdsetjes.
Klimhal/organisator
• Levert een klim/boulderfaciliteit met bijbehorende veiligheidsmaterialen (touw, tussenhaken,
omloopkarabiners, matten) die op technisch vlak aan de in de IFSC-rules genoemde
inrichtings- en veiligheidseisen voldoen en die daarnaast aan de eisen van de NEN 12572 of
gelijkwaardig voldoen;
• Is verantwoordelijk voor veiligheid toeschouwers volgens/gelijkwaardig aan richtlijnen
NOC*NSF waarbij specifiek:
o de toeschouwers zich op een veilige afstand van de klimwand bevinden; dat wil
zeggen buiten het valbereik van afgebroken grepen;
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het vergunningtechnisch toegestane maximum aantal toeschouwers/aanwezigen op
de locatie niet overschreden wordt.
Levert voldoende (in overeenstemming met gemeentelijke regelgeving) BHV-ers/EHBO-ers;
Levert kundige zekeraars;
Is samen met hoofdroutebouwer en Hoofdjury verantwoordelijk voor de oplevering van een
veilige ‘competition area’ waarbinnen de wedstrijdhandelingen plaatsvinden.
o

•
•
•

Deelnemer
• Is bekend met het wedstrijdreglement;
• Verklaart door zijn/haar inschrijving aan de wedstrijd geen gezondheidsklachten te hebben die
van invloed zijn op een veilig wedstrijdverloop;
• Is lid van een door IFSC erkende bond.
• Is in het bezit van een verzekering die afdoende dekking biedt voor eventualiteiten die kunnen
optreden bij het beoefenen van de indoor klimsport;
• Is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren;
• Is verantwoordelijk voor persoonlijke veiligheidsuitrusting (klimgordel);
• Controleert bij leadwedstrijden samen met zekeraar of:
o hij/zij juist is ingebonden door middel van een achtknoop met ‘stopper’knoop;
o de zekeraar op de juiste wijze zijn/haar zekeringsapparaat heeft bevestigd;
o of beider gordel goed vast zit.
• Controleert bij speedwedstrijden samen met zekeraar of:
o hij/zij juist is ingebonden door middel van een DMM Belaymaster of twee tegengesteld
ingehangen beveiligde karabiners;
o de zekeraar op de juiste wijze zijn/haar zekeringsapparaat heeft bevestigd;
o of beider gordel goed vast zit.
Zekeraar
• Verklaart met zijn/haar inschrijving geen gezondheidsklachten te hebben die van invloed zijn
op een veilig wedstrijdverloop;
• Is in het bezit van een verzekering die afdoende dekking biedt voor eventualiteiten die kunnen
optreden bij het zekeren;
• Is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren;
• Is ervaren in het zekeren van klimmers in wedstrijdsituaties (lead en/of speed) volgens de
richtlijnen van de IFSC en wel in het bijzonder paragraaf 6.3.13 t/m 6.3.17, paragraaf 8.3.9 en
paragraaf 8.3.10;
• Is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke veiligheidsuitrusting bij leadwedstrijden:
klimgordel en een dynamisch zekeringsapparaat (tuberachtige).
• Is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke veiligheidsuitrusting bij speedwedstrijden:
klimgordel en halfautomatisch zekeringsapparaat;
• Controleert bij leadwedstrijden samen met de door hem/haar te zekeren deelnemer(s) of:
o deze juist is ingebonden (achtknoop met ‘stopper’knoop);
o het zekeringsapparaat op de juiste wijze is bevestigd;
o of beider gordel goed vast zit.
• Controleert bij speedwedstrijden samen met de door hem/haar te zekeren deelnemer(s) of:
o deze juist zijn ingebonden met een DMM Belaymaster of twee tegengesteld
ingehangen beveiligde karabiners;
o of het zekeringsapparaat op de juiste wijze is bevestigd;
o of beider gordel goed vast zit.
• Zekert bij lead en bij speed op de wijze zoals in de actuele IFSC rules staat verwoord.
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Hoofdroutebouwer (HJ)
• Is verantwoordelijk voor het opleveren van alle routes en boulders in de ‘competion area’
(inclusief isolatie) op een wijze die geen gevaar voor deelnemers, zekeraars en publiek
oplevert;
• Controleert daartoe voorafgaande aan de wedstrijd of:
○
de routes en/of boulders zo zijn gebouwd dat (redelijkerwijs) verwacht kan worden dat
ze geen buitensporig grote kans op verwondingsgevaar voor deelnemers opleveren;
○
de routes zo zijn ingericht dat het inhangen van de eerste vier setjes uit een
comfortabele en stabiele klimpositie kan gebeuren;
○
de routes op elk punt voldoende valruimte zonder obstakels hebben;
○
de boulders op elk punt voldoende vrije valruimte en landingsruimte hebben;
○
de boulders zo zijn ingericht dat er geen neerwaartse sprongen zijn;
○
bij de boulders het laagste lichaamsdeel van een boulderaar ten minste binnen 3
meter boven de mat blijft.
Hoofdjury (HJ)
• Is tijdens de wedstrijd binnen de competition area verantwoordelijk voor een veilig
wedstrijdverloop;
• Is daartoe het aanspreekpunt voor andere partijen;
• Bepaalt voor aanvang van de wedstrijd in overleg met hoofdroutebouwer of de ‘competition
area’ veilig is voor alle betrokkenen en of de wedstrijd doorgang kan vinden;
• Bespreekt met hoofdroutebouwer of er kritieke (verwondingsgevoelige) passages in een route
of boulder zijn die extra aandacht (doorspreken met deelnemers) behoeven;
• Bespreekt met de deelnemers en zekeraars de eventuele kritieke passages van routes en/of
boulders;
• Bepaalt in overleg met HJ of bij leadwedstrijden het touw in het eerste zekeringspunt
gehangen moet worden of dat er tot de eerste haak gespot moet worden;
• Kan de wedstrijd stilleggen of staken na het signaleren van een gevaarlijke situatie als de
veiligheid van aanwezigen in het geding is.
• Bepaalt in overleg met HJ en organisator welke verbetermaatregelen getroffen moeten
worden om de wedstrijd te hervatten;
• Kan (en eventueel moet) bij het niet nakomen van verbetermaatregelen de wedstrijd
stopzetten;
• Mag iedereen die het veilige verloop van de wedstrijd in de weg staat de toegang tot de
competition area ontzeggen;
• Rapporteert na afloop van de wedstrijd aan organisator en NKBV eventuele
veiligheidsgerelateerde incidenten.
Klachten over veiligheid
• Kunnen door iedereen tijdens en na de wedstrijd aan de Hoofdjury ter beoordeling worden
voorgelegd;
• Hoofdjury beslist tijdens de wedstrijd over ernst en urgentie van de klacht en onderneemt
eventueel actie.
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