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1.

Introductie

1.1

Dit document beschrijft de aanvullende bepalingen voor de Nederlandse nationale
sportklimwedstrijden voor het jaar 2019.

1.2

Deze bepalingen zijn aanvullend op het huidige IFSC wedstrijdreglement (IFSC-Rules)
dat van toepassing is. De IFSC-Rules zijn te vinden op:

1.3

Deze aanvullende bepalingen beschrijven zowel de afwijkingen in de wedstrijdformats
als waar de wedstrijdregels aangepast zijn ten opzichte van de IFSC-Rules.
Dit document geeft ook uitleg over bepaalde IFSC-regels.

2.

Algemeen

2.1

Leeftijdscategorieën

2.1.1

Klimmers worden ingedeeld in de leeftijdscategorie op basis van het verschil tussen hun
geboortejaar en het competitiejaar. De peildatum hiervoor is 1 januari.

2.1.2

Alle nationale wedstrijden worden in de volgende leeftijdscategorieën gehouden:
Senioren:
verschil is ≥ 20
Junioren:
verschil is 18 of 19
Jeugd A:
verschil is 16 of 17
Jeugd B:
verschil is 14 of 15
Jeugd C:
verschil is 12 of 13
Jeugd D:
verschil is 10 of 11
Jeugd E:
verschil is 8 of 9

Jaar Senioren Junioren

Jeugd A

Jeugd B

Jeugd C

Jeugd D

Jeugd E

2019

> 1999

2000/2001 2002-2003 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011

2020

> 2000

2001/2002 2003-2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 2011/2012

2021

> 2001

2002/2003 2004-2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013

2022

> 2002

2003/2004 2005-2006 2007/2008 2009/2010 2011/2012 2013/2014

2023

>2003

2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013 2014/2015

Tabel 1. Leeftijdsindeling voor de categorieën t/m wedstrijdseizoen 2023

2.1.3

De leeftijdscategorieën Junioren en Jeugd A mogen deelnemen aan wedstrijden in de
senioren categorie.
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2.2

Wedstrijden

2.2.1

Tijdens het wedstrijdseizoen worden de volgende competities en kampioenschappen
gehouden:
Voor Senioren:
Nationale Boulder Competitie (NBC)
Nederlands Kampioenschap Boulder (NKB)
Nationale Lead Competitie (NLC)
Nederlands Kampioenschap Lead (NKL)
Nederlands Kampioenschap Speed (NKS)
Voor Junioren en Jeugd A & B
Nationale Jeugd Boulder JAB Competitie (NJBC JAB)
Nederlands Jeugd Kampioenschap Boulder (NJKB)
Nationale Jeugd Lead JAB Competitie (NJLC JAB)
Nederlands Jeugd Kampioenschap Lead (NJKL)
Voor Jeugd C, D & E
Nationale Jeugd Boulder CDE Competitie (NJBC CDE)
Nederlands Jeugd Kampioenschap Boulder (NJKB)*
Nationale Jeugd Lead CDE Competitie (NJLC CDE)
Nederlands Jeugd Kampioenschap Lead (NJKL)*
* Niet voor Jeugd D&E.

2.2.2

Alle nationale competitiewedstrijden en kampioenschappen worden georganiseerd in
samenwerking met een klim- of boulderhal en een vrijwilligersteam dat vanuit de NKBV
wordt gecoördineerd.

2.2.3

Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond die
aangesloten is bij de IFSC;
De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt;
De deelnemer akkoord gaat met het geldende dopingreglement.
Voor Nederlandse Kampioenschappen geldt tevens dat de deelnemer beschikt
over de Nederlandse nationaliteit (uitzondering hierop is het Open NK Speed).

2.2.4

De competitiewedstrijden en kampioenschappen worden in het weekend gehouden en
duren maximaal één dag.

2.3

Inschrijving

2.3.1

Inschrijven voor nationale wedstrijden kan uitsluitend via www.nkbv.nl/wedstrijden.
Hiervoor zijn twee manieren beschikbaar:
Individuele inschrijving: de deelnemer kan via bovenstaande website een gratis
account aanmaken en zichzelf inschrijven na de online betaling van het
inschrijfgeld.
Team-inschrijving: Een team bestaat uit teamleden en één of meer
teammanagers. Via bovenstaande website kan een individueel account
aangemeld worden als teammanager en kunnen klimmers aan het team
toegevoegd worden. Teammanagers kunnen vervolgens hun teamleden
inschrijven voor wedstrijden na de online betaling van het inschrijfgeld.
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2.3.2

Voor deelname aan nationale competitiewedstrijden dient de deelnemer het inschrijfgeld
te voldoen middels een online betaling via het wedstrijdadministratiesysteem
(www.nkbv.nl/wedstrijden).
Voor het wedstrijdseizoen 2019 bedraagt het inschrijfgeld € 15,-.
Het inschrijfgeld kan terug worden gevraagd bij blessure of ziekte, middels een medische
verklaring. Of bij het niet kunnen deelnemen door een sterfgeval in de familie. Het terug
vragen van het inschrijfgeld kan via de mail: wedstrijden@nkbv.nl.

2.3.3

De deelnemers ontvangen uiterlijk één dag voor de wedstrijd een email met daarin de
meest recente wedstrijdinformatie zoals een tijdschema, startlijsten en eventuele
bijzonderheden. Informatie over de wedstrijd is te vinden op www.nkbv.nl/wedstrijden

2.3.4. De inschrijving sluit op de maandag om 23:59uur, in de week voor de wedstrijd. Inschrijf
verzoeken na sluiting van de inschrijving worden niet gehonoreerd.

2.4

Wedstrijdverloop

2.4.1

Bij alle Lead-wedstrijden kunnen zgn. flashroutes zowel met video-opnames als live met
een forerunner gedemonstreerd worden.

2.4.2

- Routes en Boulders kunnen op kleur gebouwd worden; naast de grepen van de
route/boulder kunnen er andere grepen in de wand zitten die door middel van
kleurcodering gescheiden worden. De grepen van een bepaalde route of boulder hebben
in dit geval één kleur.
- Finale boulders kunnen op kleur worden gebouwd onder de voorwaarde dat het
betreffende wanddeel alléén finale boulders bevat.
- Modules/Volumes worden gezien als greep.
- Tijdens NK’s mag niet op kleur geklommen worden.
- Individuele routes of boulders kunnen gebruikt worden voor meerdere categorieën.

2.4.3

Tussen het einde van een wedstrijdronde en de start van een volgende ronde dient
minimaal 30 minuten te zitten.

2.4.4

Bij Leadwedstrijden met meerdere routes in één ronde geldt een minimum rusttijd van 30
minuten tussen het beëindigen van de ene route en het starten van de volgende route.
Voor de NJLC CDE geldt een afwijkende rusttijd van 15 minuten en 5 minuten klimtijd.

2.4.5

Startvolgorde.
Indien van toepassing wordt de startvolgorde in de eerste wedstrijdronde op basis van
loting bepaald. Bij iedere vervolgronde wordt de startvolgorde bepaald door het
omgekeerd resultaat van de betreffende vorige ronde.
De startvolgorde in de eerste ronde bij een NK of NJK wordt bepaald door het
omgekeerd eindresultaat van het betreffende plaatsingscriterium. Deelnemers die via
dispensatie toegelaten zijn tot het kampioenschap worden bovenaan de startlijst
geplaatst in volgorde van toelating.
Afhankelijk van het aantal deelnemers in een wedstrijdronde kunnen routes in de
kwalificatieronde gelijktijdig of (deels) na elkaar geklommen worden.
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Boulderkwalificatierondes:
De deelnemers krijgen een eigen scorekaart. Deze wordt voorafgaande aan een poging
ingeleverd bij de betreffende boulder jury. Na de poging neemt de deelnemer zijn
scorekaart weer in ontvangst. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct
afgeven en in ontvangst nemen van zijn scorekaart. Bij verwisselde scorekaarten dient
dit direct mondeling aan de hoofdjury gemeld te worden.

Reservelijst bij kampioenschappen:
Tot een week voorafgaand aan de wedstrijd is er een reservelijst van toepassing.
Wanneer er een afmelding is van een geplaatste deelnemer, dan gaat deze vrijgekomen
plek naar de hoogste nog niet geplaatste deelnemer uit de competitie-eindstand. Deze
persoon zal toegevoegd worden op basis van zijn eigen ranking.

2.4.6

Ronde-duur
Een wedstrijdronde bij kwalificatierondes bij Boulderwedstrijden duurt standaard 90
minuten bij maximaal 30 deelnemers per startgroep. Bij elke 5 extra deelnemers komt er
15 minuten extra rondetijd bij. De maximale rondetijd is 180 minuten.
Bij meer dan 60 deelnemers wordt de startgroep opgesplitst in meerdere startgroepen. In
dat geval kan de rondetijd van een opgesplitste startgroep verkort worden tot 60
minuten.

2.4.7

Ronde quota.
Het aantal klimmers dat doorgaat naar een volgende ronde kan op twee manieren
bepaald worden;
a
Met een vooraf vastgesteld aantal;
b
Met de standaardformule voor ronde-quota:
Aantal klimmers door naar de volgende ronde = Aantal klimmers in de ronde/2.
Hierbij geldt een minimum van 3 en een maximum van 8 en wordt er naar beneden
afgerond naar hele getallen.

2.4.8

De eerste, tweede en derde plaatsen per competitiewedstrijd krijgen respectievelijk een
gouden, zilveren en bronzen medaille uitgereikt.
De winnaars van een N(J)K krijgen een beker/trofee uitgereikt, de nummers twee en drie
krijgen respectievelijk een zilveren en bronzen medaille uitgereikt.

2.4.9

De drie podiumplaatsen van de eindstand van de senioren competitie (NBC & NLC)
krijgen naast een medaille een geldprijs van resp. € 300,-, € 150,- en € 75,-.
Bij de NK’s voor senioren ontvangen de winnaars en de nummer twee en drie een
geldprijs van resp. € 500,-, € 300,- en € 150,-.
Bij het ONK Speed: € 300,-, € 150,- en € 75,-.
Bij jeugdwedstrijden is het niet toegestaan om geldprijzen uit te reiken.
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2.5

Jureren

2.5.1

Elke route of boulder wordt gejureerd door minimaal één door de NKBV ingedeeld jurylid,
het kan door logistieke redenen mogelijk zijn dat één jurylid meerdere routes/boulders
jureert.

2.5.2

De hoofdjury houdt tijdens de wedstrijd toezicht op een veilig en eerlijk wedstrijdverloop.
De organiserende klim- of boulderhal is eindverantwoordelijk voor een veilige wedstrijd.

2.5.3

De hoofdjury kan te allen tijde, zowel voorafgaand als tijdens de wedstrijd, reglementaire
wijzigingen doorvoeren wanneer dit noodzakelijk is voor een veilig en eerlijk
wedstrijdverloop.

2.5.4. Bij de volgende wedstrijdrondes worden voor jurydoeleinden video-opnames gemaakt:
Alle finales van Nationale Seniorenwedstrijden;
Alle rondes van een Nederlands Kampioenschap;
De finale ronde van de JAB competitie wedstrijden;
Alle finales van een Nederlands Jeugd Kampioenschap en;
Waar mogelijk kunnen van overige wedstrijdrondes ook video-opnames gemaakt
worden.

2.6

Protesten

2.6.1

Procedure schriftelijk Protest:
Het, bij de hoofdjury af te halen, protestformulier dient volledig ingevuld ingeleverd te
worden bij de hoofdjury gelijktijdig met het overhandigen van het protestgeld (€ 25,contant).
De Hoofdjury stelt vervolgens een bezwaarcommissie aan, deze bestaat uit minimaal 3
personen (hoofdjury, routejury en hoofdroutebouwer).
De bezwaarcommissie kan alleen unaniem een besluit nemen. Wanneer het protest
toegekend wordt zal het protestgeld geretourneerd worden. Wordt het protest niet
toegekend zal het protestgeld naar de NKBV gaan.
Komt de bezwaarcommissie niet tot een unaniem besluit dan zal het protest niet
toegekend worden, het protestgeld zal echter wel geretourneerd worden.

2.6.2

Een schriftelijk protest dient binnen 5 minuten na publicatie van de betreffende uitslag
ingediend te worden.

2.6.3

Voor alle jeugdwedstrijden geldt dat er tegen uitslagen en jurybeslissingen uitsluitend
schriftelijk protest ingediend kan worden.
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2.7

Dispensatie

2.7.1

Dispensatie kan verleend worden op basis van het geldende dispensatiereglement. Deze
is te vinden op www.nkbv.nl.

2.8

Team ranking

2.8.1

Team ranking: Voor de twee JAB competities wordt naast een individuele uitslag ook een
teamuitslag opgemaakt. De drie jongens en drie meisjes met de beste uitslagen van alle
leeftijdscategorieën tellen mee voor de teamranking.
Wisseltrofee: Aan het eind van de betreffende competitie wordt er een team eind ranking
opgemaakt. Het winnende team krijgt een wisseltrofee uitgereikt. Er zijn twee
wisseltrofeeën; één voor Lead en één voor Boulder.
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3.

Competities en Kampioenschappen

3.1

Senioren-Boulder wedstrijden

3.1.1

Nationale Boulder Competitie
Deze competitie bestaat uit vier wedstrijden.
Alle wedstrijden tellen mee voor de eindstand van de competitie.
Elke wedstrijd bestaat uit twee ronden:
- Kwalificatie
Deze ronde bestaat uit acht flash boulders.
De deelnemers krijgt maximaal vijf pogingen per boulder.
- Finale (zes deelnemers)
Deze ronde bestaat uit vier On-Sight boulders en deze wordt geklommen volgens het
IFSC-finale format voor Boulder WorldCups.
Deze competitie dient als selectie voor het NK Boulder. De top twaalf uit de NBC (met de
Nederlandse Nationaliteit) plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap.

3.1.2

Nederlands Kampioenschap Boulder
Deze wedstrijd bestaat uit twee ronden:
- Halve Finale (twaalf deelnemers)
Deze ronde bestaat uit vier on-sight boulders en deze wordt geklommen volgens het
IFSC-halve-finale format voor Boulder WorldCups.
- Finale (zes deelnemers)
Deze ronde bestaat uit vier on-sight boulders en deze wordt geklommen volgens het
IFSC-finale-format voor Boulder WorldCups.
Tijdens de finale klimmen dames en heren tegelijk. Indien organisatorisch
noodzakelijk kan de finale gescheiden gehouden worden.

3.2

Senioren-Lead wedstrijden

3.2.1

Nationale Lead Competitie
Deze competitie bestaat uit vier wedstrijden.
Alle wedstrijden tellen mee voor de eindstand van de competitie.
Elke wedstrijd bestaat uit twee ronden:
- Kwalificatie
Deze ronde bestaat uit vier flash-routes van verschillende moeilijkheidsgraad.
De vier routes in de kwalificatie worden gelijktijdig in een roulatieschema geklommen.
- Finale (acht deelnemers)
Deze ronde bestaat uit één on-sight route en deze wordt geklommen volgens het
IFSC-finale-format voor Lead WorldCups.
Deze competitie dient als selectie voor het NK Lead. De top tien uit de NLC (met de
Nederlandse Nationaliteit) plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap.

3.2.2

Nederlands Kampioenschap Lead
Deze wedstrijd bestaat uit één ronde:
- Finale (tien deelnemers)
Deze ronde bestaat uit één on-sight route en deze wordt geklommen volgens het
IFSC-finale-format voor Lead WorldCups.
Bij eventuele gedeelde plaatsen zal de NLC-eindstand gebruikt worden om te
onderscheiden. De countback-regel (IFSC-rules 6.10.3) wordt toegepast waarbij de
NLC-eindstand als kwalificatie fungeert.
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3.3

Junioren & Jeugd-Boulder wedstrijden

3.3.1

Nationale Jeugd Boulder Competitie JAB
Deze competitie bestaat uit vier wedstrijden.
Alle wedstrijden tellen mee voor de eindstand van de competitie.
Elke wedstrijd bestaat uit twee ronden:
- Kwalificatie
Deze ronde bestaat uit acht flash boulders.
De deelnemers krijgt maximaal vijf pogingen per boulder.
- Finale (zes deelnemers)
Deze ronde bestaat uit drie On-Sight boulders en deze wordt geklommen volgens het
IFSC-halve-finale-format voor Boulder WorldCups.
Deze competitie dient als selectie voor het NJK Boulder. De 75% van de NJBC-JABuitslag (met de Nederlandse Nationaliteit) plaatst zich voor het Nederlands
Kampioenschap met een minimum aantal deelnemers van zes en een maximum van
acht.

3.3.2

Nationale Jeugd Boulder Competitie CDE
Deze competitie bestaat uit vier wedstrijden.
Alle wedstrijden tellen mee voor de eindstand van de competitie.
Elke wedstrijd bestaat uit één ronde:
- Finale
Deze ronde bestaat uit tien flash boulders.
De deelnemers krijgt maximaal vijf pogingen per boulder.
De wedstrijd heeft standaard twee startgroepen:
Jongens D & E en Meisjes D & E
Jongens C en Meisjes C
Deze competitie dient als selectie voor het NJK Boulder. De 75% van de NJBC-C-uitslag
(met de Nederlandse Nationaliteit) plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap met
een minimum aantal deelnemers van zes en een maximum van acht.
Jeugd D & E nemen niet deel aan het NJK Boulder.

3.3.3

Nederlands Jeugd Kampioenschap Boulder (Junioren, Jeugd ABC)
Deze wedstrijd bestaat uit één ronde:
- Finale
Deze ronde bestaat uit vier on-sight boulders en deze wordt geklommen volgens het
IFSC-halve-finale-format voor Boulder WorldCups.

3.4

Junioren & Jeugd-Lead wedstrijden

3.4.1

Nationale Jeugd Lead Competitie JAB
Deze competitie bestaat uit vier wedstrijden.
Alle wedstrijden tellen mee voor de eindstand van de competitie.
Elke wedstrijd bestaat uit twee ronden:
- Kwalificatie
Deze ronde bestaat uit twee flash-routes van verschillende moeilijkheidsgraad.
- Finale (aantal deelnemers volgens ABNK 2.4.7-b)
Deze ronde bestaat uit één on-sight route en deze wordt geklommen volgens het
IFSC-finale-format voor Lead WorldCups.
Deze competitie dient als selectie voor het NJK Lead. De 75% van de NJLC-JAB-uitslag
(met de Nederlandse Nationaliteit) plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap met
een minimum aantal deelnemers van zes en een maximum van twaalf.
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3.4.2

Nationale Jeugd Lead Competitie CDE
Deze competitie bestaat uit vier wedstrijden.
Alle wedstrijden tellen mee voor de eindstand van de competitie.
Elke wedstrijd bestaat uit één ronde:
- Finale
Deze ronde bestaat uit zes flash-routes.
Per route wordt een route ranking opgemaakt, elke route telt even zwaar mee in de
dag uitslag.
Bij de Jeugd C wordt minimaal 50% van de routes voorgeklommen, bij de Jeugd D
minimaal één route.
De eerste zes deelnemers van de startlijst klimmen ieder een route als eerste. De
eerste klimmer van route 1 klimt de tweede route als 6e, de 2e klimmers van route 1
klimt de tweede route als eerste etc.
TOP score: Bij toprope-routes de laatste greep met twee handen gecontroleerd
vastgehouden.
Deze competitie dient als selectie voor het NJK Lead. De 75% van de NJLC-JAB-uitslag
(met de Nederlandse Nationaliteit) plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap met
een minimum aantal deelnemers van zes en een maximum van twaalf.
Jeugd D & E nemen niet deel aan het NJK Lead.

3.4.3

Nederlands Jeugd Kampioenschap Lead
Deze wedstrijd bestaat uit twee ronden:
- Kwalificatie
Deze ronde bestaat uit één on-sight route en deze wordt geklommen volgens het
IFSC-finale-format voor Lead WorldCups.
- Finale (aantal deelnemers volgens ABNK 2.4.7-b)
Deze ronde bestaat uit één on-sight route en deze wordt geklommen volgens het
IFSC-finale-format voor Lead WorldCups.
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