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Introductie 
‘De Series’ zijn (laagdrempelige) wedstrijden voor deelnemers van alle niveaus. Het doel van de 
Series is om deelnemers wedstrijdervaring op te laten doen, lokaal in de regio op een leuke 
manier aangevuld met het kennismaken met en het beoefenen van de wedstrijd-klimsport op een 
eerlijke en schone

1
 manier. Er zijn Series in zowel Boulder als Lead, voor Jeugd en Volwassenen. 

De Series worden georganiseerd door klim- of boulderhallen mogelijk in samenwerking met 
NKBV-regio’s en klimverenigingen. De NKBV ondersteunt de lokale partijen bij de organisatie van 
de Series. 

 

1. Algemeen 
1.1 Leeftijden en Niveaus 

Aan de Jeugd Series kun je deelnemen vanaf het jaar dat je 7 wordt (geboren in 2013) tot en met 
het jaar dat je 19 wordt (2001). Deelnemers vanaf 16 jaar (2004) kunnen meedoen aan de Series 
voor volwassenen. Peildatum voor de leeftijden is 31 december 2019. 

 
De deelnemers worden ingedeeld op basis van klimniveau. 

Categorie Jeugd Lead Lead (volw.) Jeugd Boulder Boulder (volw.) 

Start 4 - 5c 5a - 6a 3 – 5 4 - 5  

Mid 5b - 6b 5c - 6c 5 – 6 5 - 6 

Max 6a - 7a 6b - 7b t/m 7a- 6 - 7 

 
1.1.1 Jeugd Series 
Bij Jeugd Lead Series kunnen de niveau-groepen worden opgesplitst in de volgende 
leeftijdscategorieën: 

o 2008 - 2013 
o 2001 - 2007 

 
Mocht de organisatie van de competitie verwachten dat het deelnemersaantal erg laag wordt 
(minder dan 6 deelnemers per categorie) kunnen de leeftijdscategorieën worden samengevoegd 
tot een leeftijdscategorie. Voor aanvang van de eerste wedstrijd van de competitie moet dit 
worden aangegeven bij de coördinator Series van de NKBV via emailadres sport@nkbv.nl. 

 
Bij Jeugd Boulder Series worden de niveau-groepen opgesplitst in de volgende 
leeftijdscategorieën: 
 

o 2010 - 2013 
o 2006 - 2009 
o 2001 – 2005 

 
Mocht de organisatie van de competitie verwachten dat het deelnemersaantal erg laag wordt  
minder dan 6 deelnemers per categorie) kunnen de leeftijdscategorieën worden samengevoegd 
tot een leeftijdscategorie. Voor aanvang van de eerste wedstrijd van de competitie moet dit 
worden aangegeven bij de coördinator Series van de NKBV via emailadres sport@nkbv.nl. 

 
 

1.2 Inschrijven, inschrijfgeld en uitslagen 

 Inschrijven voor wedstrijden kan uitsluitend via: nkbv.nl/aanmelden 

 Deelnemers schrijven zich in de categorie in waarin zij denken thuis te horen. Mocht tijdens de 
wedstrijd blijken dat een deelnemer in een te lage categorie klimt zijn hier promotie-regels van 
toepassing (zie regel 2. Promoveren). 

 Het staat deelnemers vrij om zich elke wedstrijd in te schrijven in een hogere categorie. Het is 
niet mogelijk om in een lagere categorie in te schrijven dan waar tijdens de eerdere 
wedstrijden in is geklommen.  

                                                      
1
 Link naar Tips voor een schone sport 

mailto:sport@nkbv.nl
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https://www.dopingautoriteit.nl/voorlichting/topsporters/tips-schone-sport
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 Voor deelname aan de Series dient op de wedstrijddag inschrijfgeld betaald te worden bij de 
organiserende klim- of boulderhal. Voor 2020 bedraagt het inschrijfgeld € 10,-. 

 Na de wedstrijddag wordt de uitslag gepubliceerd op nkbv.nl/uitslagen 

 Een deelnemer wordt automatisch uitgesloten van de Serie als hij zich voor het laatst 
georganiseerde NJK of NK heeft gekwalificeerd in de discipline van de Serie.  

 
1.3 Jury 

 Voor elke wedstrijd van de Series wordt door de hal een hoofdjury aangesteld, deze houdt 
tijdens de wedstrijd toezicht op een veilig en eerlijk wedstrijdverloop waarbij de organiserende 
hal eindverantwoordelijk is voor een veilige wedstrijd. 

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

 Bij Jeugd Lead Series worden de routes gejureerd door juryleden. Bij alle andere Series 
kunnen de routes of boulders gejureerd worden door de deelnemers zelf. Waar mogelijk heeft 
jurering door juryleden de voorkeur. 

 
1.4 Routes en Boulders 

 Routes en boulders worden op kleur gebouwd; naast de grepen van de route/boulder kunnen 
er andere grepen in de wand zitten die door middel van kleur gescheiden worden. De grepen 
van een bepaalde route/boulder hebben één kleur. Modules kunnen afwijken van kleur, maar 
mogen wel gebruikt worden als deel van de route of boulder.  

 De deelnemer bepaalt zelf de startvolgorde en is zelf verantwoordelijk om binnen de tijd alle 
routes of boulders te klimmen. Wanneer noodzakelijk kan hiervan afgeweken worden door 
gebruik te maken van een startlijst met een verplichte klim volgorde. 

 
1.5 Competitie 

 De Serie bestaat uit minimaal 3 wedstrijden. Elke wedstrijddag bestaat uit één wedstrijdronde. 
Er kunnen, vanwege verdeling van de deelnemers verschillende startgroepen gemaakt 
worden. 

 Bij elke deelnemer zal per competitie de wedstrijd met het minste resultaat worden 
weggestreept. 

 De categorie waarin de deelnemer zijn laatste wedstrijd geklommen heeft is de categorie 
waarin zijn scores worden meegerekend in de eindstand. 

 De overall winnaar van de competitie eindstand per categorie, is verplicht het wedstrijdseizoen 
erna zich in te schrijven in een hogere categorie.  

 De winnaar van categorie Max kan gaan deelnemen aan de Nationale Competitie en wordt 
uitgesloten voor de Series. 

 
1.6 Jeugd Series 

Het is niet toegestaan om bij jeugdwedstrijden geldprijzen uit te reiken. 
 

2. Promoveren 
 Een deelnemer mag tijdens de wedstrijd altijd promoveren. 

 De promoverende deelnemer moet zich bij de volgende wedstrijden in de hogere categorie 
inschrijven. 

 Een deelnemer die in categorie Max alles topt mag het seizoen in de categorie afmaken. 
Tenzij in overleg met de hoofdjury anders wordt besloten.  

 Tijdens de laatste wedstrijd of de finale van een competitie is promoveren niet verplicht. 

 Mocht minimaal 25% van de deelnemers in een categorie moeten promoveren kan de 
hoofdjury besluiten dat dit niet verplicht gesteld wordt. Wanneer hier sprake van is zal de 
hoofdjury dit communiceren na einde klimtijd of bij het publiceren van de uitslag. 

 De hoofdjury kan, eventueel in overleg met de organisator van de betreffende Series, een 
verzoek tot dispensatie honoreren. (o.a. terugval na een blessure kan een reden tot 
dispensatie zijn). 
 

2.1 Lead 
Wanneer een deelnemer alle 4 de routes in een categorie getopt heeft dan is het verplicht om 
tijdens de wedstrijd te promoveren naar een hogere categorie. De promoverende deelnemer klimt 
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hiervoor de 2 moeilijkste routes van de volgende categorie. Samen met de 2 moeilijkste routes 
van zijn oorspronkelijke categorie wordt de nieuwe score gevormd. 

 
2.2 Boulder 

Wanneer een deelnemer alle 6 boulders topt in 7 (of minder) pogingen is het verplicht om tijdens 
de wedstrijd te promoveren naar een hogere categorie. De promoverende deelnemer klimt 
hiervoor de 4 moeilijkste boulders van de volgende categorie. Samen met de 2 moeilijkste 
boulders van zijn oorspronkelijke categorie wordt de nieuwe score gevormd. 

 

3. Lead Series 
Elke wedstrijddag bestaat uit één wedstrijdronde. Deze wedstrijdronde bestaat uit 4 Flash-routes 
die allemaal even zwaar meetellen voor het eindresultaat (ranking volgens IFSC-rules 6.10.5).  
Alle routes worden top-rope geklommen. Als uitzondering hierop kàn in de Max-categorie 
voorgeklommen worden. 
De maximale klimtijd per route is 5 minuten. 

 
De routes worden gejureerd op basis van het volgende: 

 Een poging begint wanneer beide voeten van de grond zijn. 

 De score voor de route is de hoogst gecontroleerde greep die bereikt is zonder 
onreglementair te klimmen (er wordt geen rekening gehouden met ‘+’-scores). 

 Een Top wordt toegekend wanneer de topgreep met twee handen gecontroleerd wordt. 
 
Onreglementair: 

 Het gebruiken van een greep met een andere kleur dan die van de wedstrijdroute. 

 Het gebruiken van schroefgaten in de wand en in modules, het gebruiken van setjes, haken 
en schroeven. 

 Het gebruiken van wanddelen of modules die afgetaped zijn met zwarte tape. 

 Klimmen met touwsteun. 

 Langer dan 5 minuten over de route klimmen. 
 

4. Boulder Series 
Elke wedstrijddag bestaat uit één wedstrijdronde. Deze wedstrijdronde bestaat uit 6 Flash-
boulders die allemaal even zwaar meetellen voor het eindresultaat (ranking volgens IFSC-rules 
7.10.1).  
Voor elke boulder krijgt een deelnemer maximaal 5 pogingen. 

 
De boulders worden gejureerd op basis van het volgende: 

 Een poging begint wanneer het gehele lichaam van de grond is. 

 Wanneer het gehele lichaam van de grond is moet de deelnemer de startpositie aannemen, 
deze bestaat uit grepen of modules gemarkeerd met 2 tapejes (één tapeje voor elke hand). 

 De zone/bonus wordt toegekend wanneer de als zone/bonus gemarkeerde greep gebruikt 
wordt om een stabiele positie te houden. (Bij TOP wordt ook een eventueel niet gebruikte 
Zone/Bonus gegeven). 

 De top van een boulder wordt toegekend als de topgreep (gemarkeerd met routekaartje 
‘TOP’) met twee handen gecontroleerd wordt. 

 Een poging wordt als niet-succesvol gekwalificeerd wanneer één van de volgende inbreuken 
op het reglement gemaakt wordt. 

 
Onreglementair: 

 Het klimmen van de boulder zonder eerste een stabiele startpositie (2 tapejes) te hebben 
aangenomen. 

 Na het instappen met enig deel van het lichaam de grond raken. 

 Het gebruiken van een greep met een andere kleur dan die van de boulder. 

 Het gebruiken van schroefgaten in de wand en in modules. 

 Het gebruiken van de zij- of bovenrand van de wand. 

 Het gebruiken van wanddelen of modules die afgetaped zijn met zwarte tape. 
 

5. Einde Competitie 
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Een Serie-competitie kan worden afgesloten met een finalewedstrijd of door middel van een 
competitie-eindstand. 
De top-3 van elke wedstrijd-categorie krijgt een prijs uitgereikt. 

 
5.1 Finale 

De competitie-eindstand dient als selectie voor de finalewedstrijd. Per categorie plaatsen de 
eerste 12 deelnemers zich voor de finale. 
Er is een reservelijst van toepassing, wanneer er een afmelding van een geplaatste deelnemer is 
gaat de vrijgekomen plek naar de hoogste niet-geplaatste deelnemer uit de betreffende 
competitie-eindstand. 
Bij een gelijke eindstand in de top 3 wordt voor countback de competitie-eindstand gebruikt. 
De finale in de (jeugd-) Lead Series bestaat uit één wedstrijdronde met 4 Flash-routes. 
De finale in de (jeugd-) Boulder Series bestaat uit één wedstrijdronde met 6 Flash-Boulders. 


