


 Jury President
› Heeft de totale autoriteit tijdens de competitie 

om deze in goede banen te leiden, behandelt 
appeals en belangrijke wijzigingen aan het 
programma.

 Result Service
› Verantwoordelijk voor het publiceren van start 

en resultaat lijsten.

 Route Judge
› Verantwoordelijk voor het jureren van de routes

› Specifieke takenlijst per discipline



WCCH

Worldcups

European
Championships

European Youth Cups

National Championships / competitions

Regional Championships / competitions



Look 
foreward!

Maak kennis van het 
volgende niveau

Professioneel op alle 
vlakken

Maar geen overbelasting van de 
organiser!





“In geval van twijfel”

…Betekend altijd…

… een beslissing tegen een andere atleet!

Voordeel van de twijfel



Kom niet tussen beide als het 

niet 100% noodzakelijk is!



 Lead

 Boulder

 Speed



 Het definiëren en nummeren van handgrepen is een proces in 2 stappen. Het is dynamisch en 

kan dus leiden tot veranderingen in de routetopo gedurende de wedstrijd.

 Elke handgreep die duidelijk kan onderscheiden worden van andere handgrepen is een 

unieke handgreep. 

 Het nummeren van handgrepen:

Regel 1: Hoe verder de handgreep in de lijn van de route hoe hoger het nummer.  

Elke greep wordt genummerd gebaseerd op zijn afstand langs de lijn van de route. Er wordt 

geen rekening gehouden met de sequentie die volgens de routebouwer het beste zou zijn 

behalve in het geval van een duogreep.

 Regel 2: Duogrepen (= uitzonderingen op regel 1)

Een duogreep kan in 3 situaties voorkomen (de woorden moet of moeten zijn essentieel in 

bovenstaande redenering):

A. Een handwissel (zie 8/9 en 22/23 op de illustratie). Dit type duogreep kan enkel voorkomen 

wanneer een grotere klimgreep met beide handen moet gehouden worden. Opmerking: 

wanneer een grotere klimgreep met 2 handen kan worden gehouden maar het is niet 

noodzakelijk om verder te klimmen, dan is het geen duogreep.

B. Grepen op dezelfde hoogte (zie  16/17 op de illustratie). Dit type van duogreep kan enkel 

voorkomen wanneer beide grepen op dezelfde hoogte staan langs de lijn van de route en 

wanneer beiden grepen moeten gebruikt worden.

C. 2 handgrepen (bijvoorbeeld een positieve handgreep en een onderhandse (zie 11/12 op 

de illustratie). Dit type kan enkel voorkomen wanneer onder beide onderstaande 

voorwaarden:
› 2 handgrepen dicht bij elkaar (boven of naast elkaar) waarbij de klimmers beide grepen moeten gebruiken om voort te kunnen 

klimmen.

› Wanneer het waarschijnlijk is (of bewezen) dat sommige klimmers een sequentie zullen gebruiken die ingaat tegen de nummering 

volgens regel 1. Voorbeeld: eerst de hoogste positieve greep nemen en dan pas de lagere onderhandse greep.





 Top
› Het laatste setje werd ingepikt vanuit een rechtmatige 

positie.

 Controlled
› De atleet gebruikt de greep om een stabiele en 

gecontroleerde positie te bekomen.

(tip: kijk naar de heup)

 +
› Significante verplaatsing van het lichaamsevenwicht EN

een handbeweging in de lijnrichting van de route.

 Climbing time (internationaal)
› Enkel van toepassing in de finale bij ex aequo.

› Op Nationaal niveau – Super Finale

Video



 Klip alle setjes!

 Klip in volgorde!

 Rechtmatige positie

› Ofwel: de atleet bevindt zich in een positie 

aangeduid door de hoofd routebouwer.

› Of de atleet bevindt zich in een positie waar 

een andere atleet demonstreerde dat 

klippen mogelijk is (zelfde categorie). Het 

setje is steeds aanreikbaar met de voet. 



 X – Blauw kruis

 Z-Clip

 Crazy Clip



 Wat is een Technisch incident
› Een strak touw dat de klimmer hindert of juist 

voordeel geeft;

› Een greep die draait of afbreekt;

› Elke gebeurtenis die een klimmer 
bevoordeelt of benadeelt.

 Wat te doen bij een technisch incident
› Verder klimmen als hij dat verkiest (dan verliest 

hij wel het recht op een nieuwe poging);

› De scheidsrechter vragen om het technisch 
incident te erkennen (eventueel na een val).

› Als het technisch incident wordt toegekend krijgt 
hij een recuperatietijd van ongeveer 1 minuut 
per geklommen greep met een maximum van 
20 minuten



 Kwalificatie ronde met demonstratie
› 2 routes

 Startvolgorde route1 = loting

 Startvolgorde route 2 = #deelnemers/2

› Ranking
 Uitgaande van de behaalde plaats (ranking) in de beide 

kwalifiactieroutes (Ranking 1 en Ranking 2) wordt  er een 
uiteindelijke ranking opgemaakt.  De formule √R1 x R2 
bepaalt het klassement van de kwalificatie

 Finale ronde
› De quota voor de finale ronde wordt berekend door het 

aantal deelnemers te delen door 5 en te 
vermenigvuldigen met 3. Het aantal finalisten per groep 
bedraagt minimum 3 (als er minstens 3 deelnemers zijn) en 
maximum 8.



 een boulder bedraagt maximaal 12 

handgrepen

 het aantal bewegingen varieert tussen 4 

en 8

 Om veiligheidsredenen mag een 

klimmer bij een boulder nooit hoger 

komen dan 3 meter

 er mogen geen neerwaartse sprongen in 

verwerkt zitten.



 4 gedefinieerde markeringen

 Het is NIET toegelaten andere grepen 
aan te raken vooraleer de startpositie 
bereikt is. -> Volumes zijn grepen!

 Aanraken/gebruiken van de wand is 
toegelaten

 De poging start van zodra de grond 
verlaten is.

Judges note: Don’t intervene too early



 Bonus
› De atleet gebruikt de greep om een stabiele 

en gecontroleerde positie te bereiken.

 Top
› Gecontroleerde / stabiele positie met beide 

handen EN “OK” van de jury 
(handopsteking)

› 2 vingers, één per hand of hand op hand is 
OK

› Aanraken / kloppen is niet voldoende!
Video



 Een klimpoging wordt aangerekend:
› valt,

› terugkeert tot op de grond,

› de begrenzing van de routes overschrijdt 
(aangeduid met zwarte tape),

› een niet toegelaten greep gebruikt,

› vanaf de grond andere grepen aanraakt dan de 
startgrepen,

› tick marks aanbrengt,

› een gat van een T-nut gebruikt.

 Ranking:
› Het aantal getopte boulders (T)

› Het aantal pogingen om te toppen (AT)

› Het aantal behaalde bonussen (B)

› Het aantal pogingen om de bonussen te halen (AB)



 1000 punten systeem

 “Work out” wedstrijd

› Work out periode (vb 1u)

En/of

› Validatie periode (vb 2.5u – max 4u)

 “on-sight” wedstrijd

› 4 / 5 minuten rotatie systeem

› Finale systeem





 www.bccclimbing.be

 http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-

competition/official-resources

 http://www.ifsc-

climbing.org/index.php/component/k2/item/189?It

emid=676

http://www.bccclimbing.be/
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/official-resources
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/component/k2/item/189?Itemid=676



