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1 Introductie  
1.1 Dit document beschrijft de aanvullende bepalingen voor de Series voor het jaar 2017.  
 
1.2 De bepalingen zijn aanvullend op het huidige IFSC wedstrijdreglement. Het IFSC reglement is te 
vinden op http://www.ifsc-climbing.org/index.php/component/k2/item/189?Itemid=676 
 
1.3 Deze aanvullende bepalingen beschrijven zowel de afwijkende wedstrijdformats als de 
wedstrijdregels die afwijken van het IFSC reglement.  
 
2 Algemeen  
2.1 Leeftijdscategorieën  
 
2.2 Doorslaggevend voor het bepalen van de leeftijdscategorie is het verschil tussen het geboortejaar 
en het competitiejaar.  
 
2.3 De Series zijn toegankelijk voor alle categorieën. De deelnemers van de Series worden niet 
ingedeeld op leeftijd, maar op klimniveau zoals omschreven in artikel 3.1.2. 
 
2.4 De leeftijdscategorieën junioren en jeugd A mogen deelnemen aan de senioren competitie. 
 

Jaar junioren Jeugd A Jeugd B Jeugd C Jeugd D Jeugd E Jeugd F 

2017 1998 / 
1999 

2000 / 
2001 

2002 / 
2003 

2004 / 
2005 

2006 / 
2007 

2008 / 
2009 

2010 / 
2011 

2018 1999 / 
2000 

2001 / 
2002 

2003 / 
2004 

2005 / 
2006 

2007 / 
2008 

2009 / 
2010 

2011 / 
2012 

2019 2000 / 
2001 

2002 / 
2003 

2004 / 
2005 

2006 / 
2007 

2008 / 
2009 

2010 / 
2011 

2012 / 
2013 

2020 2001 / 
2002 

2003 / 
2004 

2005 / 
2006 

2007 / 
2008 

2009 / 
2010 

2011 / 
2012 

2013 / 
2014 

2021 2002 / 
2003 

2004 / 
2005 

2006 / 
2007 

2008 / 
2009 

2010 / 
2011 

2012 / 
2013 

2014 / 
2015 

2022 2003 / 
2004 

2005 / 
2006 

2007 / 
2008 

2009 / 
2010 

2011 / 
2012 

2013 / 
2014 

2015 / 
2016 

Tabel 1. Leeftijdsindeling voor de jeugd categorieën t/m wedstrijdseizoen 2022. 
 
2.5 Dames en heren klimmen in dezelfde categorie. 
 
2.6 De Series kunnen in vier disciplines gehouden worden, namelijk; jeugd lead, jeugd boulder, 
senioren lead en senioren boulder Series.  
 
2.7 De Series en de eventuele kampioenschappen kunnen worden georganiseerd door verschillende 
partijen zoals klim- en boulderhallen, klimverenigingen, Studenten Alpen Clubs en NKBV regio’s met 
ondersteuning van de NKBV.  
 
2.8 Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat; De deelnemer 
akkoord gaat met het geldende dopingreglement. 
 
2.9 Inschrijven voor wedstrijden kan uitsluitend via;  
http://was2.shiftf5.nl/users/sign_in 
Er kan op twee verschillende manieren ingeschreven worden;  
Individuele inschrijving; de deelnemer kan hiervoor via bovenstaande link een account aanmaken en 
zichzelf inschrijven.  
Team inschrijving; de coach/trainer van het klimteam kan een individueel account aanvragen en een 
klimteam aanmelden via wedstrijden@nkbv.nl. Het individueel account wordt omgezet naar een 
teammanager account waarmee de teammanager deelnemers uit zijn team kan aanmelden.  
 
2.10 Voor deelname aan de Series dient op de wedstrijddag aan de klimhal inschrijfgeld betaald te 
worden. Voor 2017 bedraagt het inschrijfgeld voor jeugd wedstrijden €10,- en voor senioren 
wedstrijden €15,-.  
 

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/component/k2/item/189?Itemid=676
http://was2.shiftf5.nl/users/sign_in
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2.11 Het is niet toegestaan om bij jeugdwedstrijden geldprijzen uit te reiken.  
 
2.12 De wedstrijden bestaan uit één wedstrijd ronde. Na de wedstrijddag wordt de uitslag 
gepubliceerd op http://was2.shiftf5.nl/competitions/regional 
 
2.13 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 en worden gezien als 
greep van de route.  
 
2.14 De hoofdjury houdt tijdens de wedstrijd toezicht op een veilig en eerlijk wedstrijdverloop waarbij 
de organiserende hal eindverantwoordelijk is voor een veilige wedstrijd.  
 
2.15 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.  
 
2.16 De deelnemers mogen gebruik maken van het recht op een minimum rusttijd van 15 minuten 
tussen het beëindigen van de ene route/boulder en de start van de andere route/boulder.  
 
2.17 De deelnemer bepaalt zelf de startvolgorde. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om binnen de 
tijd alle routes/boulders te klimmen. 
 
2.18 Bij elke deelnemer zal per competitie de wedstrijd met het minste resultaat worden weggestreept.  
 
2.19 De winnaar in de competitie eindstand van elke categorie, is verplicht het wedstrijdseizoen erna 
zich in te schrijven in een hogere categorie. De winnaar van categorie Max wordt uitgenodigd voor de 
nationale competitie en wordt uitgesloten voor de Series.  
 

Jeugd Serie 
3.1 Algemeen  
3.1.1 Optioneel kan er een finale wedstrijd georganiseerd worden. De competitie eindstand dient als 
selectie voor de finale wedstrijd. Per categorie plaatst 50% van de competitie deelnemers zich met 
een minimum van 8 en maximum van 12.  

 
 
Jeugd Lead 
 
3.2. Jeugd geboren na 01-01-1998 en voor 31-12-2009 kunnen deelnemen aan de jeugd  Lead 
Series.  
 
3.2.1  De Series hebben 3 wedstrijdcategorieën:  
 
De verschillende categorieën beslaan verschillende klimniveau’s waar de deelnemer zich op kan 
inschrijven: 
Categorie Start  (routes met niveau 4, 5a, 5b, 5c)  
Categorie Mid (routes met niveau 5b, 5c, 6a, 6b)  
Categorie Max (routes met niveau 6a, 6b, 6c, 7a)  

 
3.2.2 Een Serie bestaat uit minimaal 3 wedstrijden. Elke wedstrijd bestaat uit één ronde van 4 
flashroutes.  
 
3.2.3 De wedstrijduitslag wordt bepaald door het gecombineerde resultaat van alle 4 wedstrijdroutes 
die allemaal even zwaar meetellen in het eindresultaat.  
 
3.2.4 De routes worden gejureerd op greepscores. Er zal bij de jurering dus geen rekening worden 
gehouden met +scores.  
 
3.2.5 Deelnemers krijgen per route maximaal 5 minuten klimtijd.  
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3.2.6 Mocht een deelnemer alle 4 de routes in een categorie uitklimmen dan is het optioneel om 
tijdens de wedstrijd te promoveren naar een hogere categorie.  
 
3.2.7 De gepromoveerde deelnemer mag de moeilijkste 2 routes van de volgende categorie klimmen.  
 
3.2.8 De gepromoveerde deelnemer is verplicht de volgende wedstrijden zich in de hogere categorie 
in te schrijven. 
 
3.2.9 Het staat de deelnemers vrij om zich elke wedstrijd in te schrijven in een categorie naar wens. 
Het is niet mogelijk om in een lagere categorie in te schrijven dan waar tijdens eerdere wedstrijden in 
is geklommen. 
 
3.2.10 De categorie waarin de deelnemer zich voor de laatste wedstrijd heeft ingeschreven is de 
categorie waarin zijn scores worden meegerekend voor de eindstand. 
 
LET OP hoe minder wedstrijden de deelnemer in één categorie klimt hoe kleiner de kans dat de 
deelnemer hoog in de eindstand zal eindigen. (omdat punten worden behaald in verschillende 
categorieën) Tenzij de deelnemer tijdens de wedstrijd promoveert. Dan kan de deelnemer namelijk de 
wedstrijdroutes van de hogere categorie gelijk klimmen en mist de deelnemer dus geen scores. Wil je 
kans maken op deelname aan de finale? Dan is het niet aan te raden tijdens de laatste competitie 
wedstrijd te promoveren. 

 
Jeugd Boulder 
3.3 Jeugd geboren na 01-01-2002 en voor 31-12-2011 kunnen deelnemen aan de Jeugd Boulder 
Series.  

 
3.3.1  De Series hebben 3 wedstrijdcategorieën:  
 
De verschillende categorieën beslaan verschillende klimniveaus waar de deelnemer zich op kan 
inschrijven: 
Categorie Start  (routes met niveau 3 en 4)  
Categorie Mid (routes met niveau 4 en 5)  
Categorie Max (routes met niveau 5 en 6)  

 
3.3.1 De Serie bestaat uit minimaal 3 wedstrijden. De 3 competitie wedstrijden bestaan uit één 
wedstrijd ronde die bestaat uit 6 flashboulders.  
 
3.3.1 De wedstrijduitslag wordt bepaald door het gecombineerde resultaat van alle 6 boulders die 
allemaal even zwaar meetellen in het eindresultaat.  
 
3.3.2 De deelnemers jureren zichzelf d.m.v. een scoreformulier 
 
3.3.3 Bij elke wedstrijdboulder zijn 2 startposities voor handen aangegeven. 
 
3.3.4 De deelnemer krijgt maximaal 5 pogingen per boulder. De boulders worden volgens het IFSC 
reglement gejureerd dus in de volgende volgorde; aantal tops, top pogingen, bonussen en bonus 
pogingen. 
 
3.3.5 Mocht een deelnemer alle 6 de boulders toppen in 7 of minder pogingen dan is het optioneel om 
tijdens de wedstrijd te promoveren naar een hogere categorie.  
 
3.3.6 De gepromoveerde deelnemer mag de moeilijkste 4 boulders van de volgende categorie 
klimmen. Bij deze boulders krijgt hij weer 5 pogingen per boulder. 
 
3.3.7 De gepromoveerde deelnemer is verplicht de volgende wedstrijden zich in de hogere categorie 
in te schrijven. 
 
3.3.8 Het staat de deelnemers vrij om zich elke wedstrijd in te schrijven in een categorie naar wens. 
Het is niet mogelijk om in een lagere categorie in te schrijven dan waar tijdens eerdere wedstrijden in 
is geklommen. 
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3.3.9 De categorie waarin de deelnemer zich voor de laatste competitie wedstrijd heeft ingeschreven 
is de categorie waarin zijn scores worden meegerekend voor de eindstand. 
 
LET OP hoe minder wedstrijden de deelnemer in één categorie klimt hoe kleiner de kans dat de 
deelnemer hoog in de eindstand zal eindigen. (omdat punten worden behaald in verschillende 
categorieën) Tenzij de deelnemer tijdens de wedstrijd promoveert. Dan kan de deelnemer namelijk de 
wedstrijdroutes van de hogere categorie gelijk klimmen en mist de deelnemer dus geen scores. Wil je 
kans maken op deelname aan de finale? Dan is het niet aan te raden tijdens de laatste competitie 
wedstrijd te promoveren. 

 
Senioren Serie 
4 Algemeen  
4.1.1 Deelnemers geboren voor 01-01-2001 kunnen deelnemen aan de Lead Serie.  
 
4.1.2 De Series hebben 3 wedstrijdcategorieën:  
 
De verschillende categorieën beslaan verschillende klimniveau’s waar de deelnemer zich op kan 
inschrijven: 
Categorie Start  (routes met niveau 5 en 6)  
Categorie Mid (routes met niveau 6)  
Categorie Max (routes met niveau 6 en 7)  
 
4.1.3. De deelnemers jureren zichzelf d.m.v. een scoreformulier 
 
4.1.4 Optioneel kan er een finale wedstrijd georganiseerd worden. De competitie eindstand dient dan 
als selectie voor de finale wedstrijd. Per categorie plaatst 50% van de competitie deelnemers zich met 
een minimum van 8 en maximum van 12.  
 

Senioren Lead Serie 
 
4.2.0 De Serie bestaat uit minimaal 3 wedstrijden. Elke wedstrijd bestaat uit één ronde van 4 
flashroutes.  
 
4.2.1 De routes in categorie Max kunnen worden voorgeklommen. De routes in de Start en Mid 
categorie worden nageklommen. 
 
4.2.2 De wedstrijduitslag wordt bepaald door het gecombineerde resultaat van alle 4 wedstrijdroutes 
die allemaal even zwaar meetellen in het eindresultaat.  
 
4.2.3 De routes worden gejureerd op greepscores. Er zal bij de jurering dus geen rekening worden 
gehouden met +scores.  
 
4.2.4 Deelnemers krijgen per route maximaal 5 minuten klimtijd.  
 
4.2.5 Mocht een deelnemer alle 4 de routes in een categorie uitklimmen dan is het optioneel om 
tijdens de wedstrijd te promoveren naar een hogere categorie.  
 
4.2.6 De gepromoveerde deelnemer mag de moeilijkste 2 routes van de volgende categorie klimmen.  
 
4.2.7 De gepromoveerde deelnemer is verplicht de volgende wedstrijden zich in de hogere categorie 
in te schrijven. 
 
4.2.8 Het staat de deelnemers vrij om zich elke wedstrijd in te schrijven in een categorie naar wens. 
Het is niet mogelijk om in een lagere categorie in te schrijven dan waar tijdens eerdere wedstrijden in 
is geklommen. 
 
4.2.9 De categorie waarin de deelnemer zich voor de laatste competitie wedstrijd heeft ingeschreven 
is de categorie waarin zijn scores worden meegerekend voor de eindstand. 
 



 
 

Koninklijke Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 

 

LET OP hoe minder wedstrijden de deelnemer in één categorie klimt hoe kleiner de kans dat de 
deelnemer hoog in de eindstand zal eindigen. (omdat punten worden behaald in verschillende 
categorieën) Tenzij de deelnemer tijdens de wedstrijd promoveert. Dan kan de deelnemer namelijk de 
wedstrijdroutes van de hogere categorie gelijk klimmen en mist de deelnemer dus geen scores. Wil je 
kans maken op deelname aan de finale? Dan is het niet aan te raden tijdens de laatste competitie 
wedstrijd te promoveren. 

 
Senioren Boulder Serie 
4.3.1 De competitie bestaat uit minimaal 3 wedstrijden. De 3 competitie wedstrijden bestaan uit één 
wedstrijd ronde die bestaat uit 6 flashboulders.  
 
4.3.2 De wedstrijduitslag wordt bepaald door het gecombineerde resultaat van alle 6 wedstrijdboulders 
die allemaal even zwaar meetellen in het eindresultaat.  
 
4.3.3 De deelnemer krijgt maximaal 5 pogingen per boulder. De boulders worden volgens het IFSC 
reglement gejureerd dus in de volgende volgorde; aantal tops, top pogingen, bonussen en bonus 
pogingen. 
 
4.3.4 Mocht een deelnemer alle 6 de boulders toppen in totaal 7 pogingen dan is het optioneel om 
tijdens de wedstrijd te promoveren naar een hogere categorie.  
 
4.3.5 De gepromoveerde deelnemer mag de moeilijkste 4 boulders van de volgende categorie 
klimmen. Bij deze boulders krijgt hij ook weer 5 pogingen per boulder. 
 
4.3.6 De gepromoveerde deelnemer is verplicht de volgende wedstrijden zich in de hogere categorie 
in te schrijven.  
  
4.3.7 Het staat de deelnemers vrij om zich elke wedstrijd in te schrijven in een categorie naar wens. 
Het is niet mogelijk om in een lagere categorie in te schrijven dan waar tijdens eerdere wedstrijden in 
is het seizoen is geklommen. 
 
 
4.3.8 De categorie waarin de deelnemer zich voor de laatste competitie wedstrijd heeft ingeschreven 
is de categorie waarin zijn scores worden meegerekend voor de eindstand. 
LET OP hoe minder wedstrijden de deelnemer in één categorie klimt hoe kleiner de kans dat de 
deelnemer hoog in de eindstand zal eindigen. (omdat punten worden behaald in verschillende 
categorieën) Tenzij de deelnemer tijdens de wedstrijd promoveert. Dan kan de deelnemer namelijk de 
wedstrijdroutes van de hogere categorie gelijk klimmen en mist de deelnemer dus geen scores. Wil je 
kans maken op deelname aan de finale? Dan is het niet aan te raden tijdens de laatste competitie 
wedstrijd te promoveren. 

 
De Serie Finale 
Lead 
5.0 Optioneel kan er een finale wedstrijd georganiseerd worden. De competitie eindstand dient als 
selectie voor de finale wedstrijd. Per categorie plaatst 50% van de competitie deelnemers zich met 
een minimum van 8 en maximum van 12.  
5.1 Elke wedstrijdregio kan ervoor kiezen om de laatste wedstrijd van de competitie in te richten als 
finale.  
5.2 De Serie finale hanteert dezelfde categorieën als gebruikt tijdens de kwalificaties van de Series. 
Namelijk Start, Mid en Max. Heren en dames klimmen in dezelfde categorieën. 
5.3 Voor alle finales is een reservelijst van toepassing; wanneer er een afmelding is van een 
geplaatste deelnemer dan gaat deze vrijgekomen plek naar de hoogste niet-geplaatste klimmer uit de 
betreffende competitie eindstand. Deze persoon zal toegevoegd worden aan de startlijst op basis van 
zijn eigen ranking. 
5.4 Geplaatste klimmers worden uitgenodigd voor deelname aan de finale. 
5.5 De wedstrijd bestaat uit één wedstrijdronde bestaande uit 4 routes. 
5.6 De organiserende hal mag zelf bepalen of er in categorie Max wordt voorgeklommen. 
5.7 De top 3 van elke wedstrijdcategorie krijgt een prijs uitgereikt. 



 
 

Koninklijke Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 

 

5.8 Bij een gelijke eindstand in de top 3 wordt de countback regel toegepast. Dat betekent dat er wordt 
gekeken naar de posities waarmee de deelnemers zich hebben gekwalificeerd voor de finale. Degene 
die zich het beste heeft geplaatst krijgt dan de hogere positie.  
  
 
Boulder 
6.0 Optioneel kan er een finale wedstrijd georganiseerd worden. De competitie eindstand dient als 
selectie voor de finale wedstrijd. Per categorie plaatst 50% van de competitie deelnemers zich met 
een minimum van 8 en maximum van 12.  
6.1 Elke wedstrijdregio kan ervoor kiezen om de laatste wedstrijd van de competitie in te richten als 
finale.  
6.2 De Serie finale hanteert dezelfde categorieën als gebruikt tijdens de kwalificaties van de Series. 
Namelijk Start, Mid en Max. Heren en dames klimmen in dezelfde categorieën. 
6.3 Voor alle finales is een reservelijst van toepassing; wanneer er een afmelding is van een 
geplaatste deelnemer dan gaat deze vrijgekomen plek naar de hoogste niet-geplaatste klimmer uit de 
betreffende competitie eindstand. Deze persoon zal toegevoegd worden aan de startlijst op basis van 
zijn eigen ranking. 
6.4 Geplaatste klimmers worden uitgenodigd voor deelname aan de finale. 
6.5 De wedstrijd bestaat uit één wedstrijdronde bestaande uit 6 flash boulders. 
6.6 De top 3 van elke wedstrijdcategorie krijgt een prijs uitgereikt. 
6.7 Bij een gelijke eindstand in de top 3 wordt de countback regel toegepast. Dat betekent dat er wordt 
gekeken naar de posities waarmee de deelnemers zich hebben gekwalificeerd voor de finale. Degene 
die zich het beste heeft geplaatst krijgt dan de hogere positie.  
 


