Wedstrijdreglement
Limburgs Jeugd KlimKampioenschap (LJKK 2019)
Voor wie:
• het LJKK staat open voor klimmers van 7 t/m 18 jaar (leden en niet leden van de NKBV) en leden
van de deelnemende partijen, te weten;
−
−
−
−
−
−
−

Fliegerhorst te Venlo;
Neoliet te Heerlen;
Graviton Bouldergym te Sittard;
Radium Boulders Maastricht;
I-VY climbing Sittard;
Friends & Nuts Venlo-Blerick;
YoungMog;

• de deelnemende partijen met uitzondering van de NKBV-Regio Limburg en YoungMog organiseren
de zogenoemde dagwedstrijden;
• het staat iedere deelnemende partij vrij om klimmers van buiten (de deelnemende partijen) in een
open karakter aan de dagwedstrijden te laten deelnemen;
• klimmers niet woonachtig in de provincie Limburg zijn van de competitie-uitslag van het LJKK 2019
uitgesloten.
Te onderscheiden categorieën:
Categorie
t/m 5C+
6A t/m 6B+
6C t/m 7A

Kaartkleur
rood
blauw
geel

Voorwaarden/informatie:
• jongens en meisjes klimmen gemengd en worden door hun trainer ingedeeld;
• is er geen trainer, dan bepaalt de deelnemende partij (klim/boulderhal) in samenspraak met de
wedstrijdleiding het niveau waarop de deelnemer aan de wedstrijden kan deelnemen;
• in samenspraak met de wedstrijdleiding behoudt de betreffende klim/boulderhal het recht een
deelnemer in een andere (meer passende) categorie te plaatsen waar binnen hij/zij aan de eventuele
vervolg dagwedstrijden kan deelnemen;
• alle lead is top-rope
• in alle lead-routes is één poging mogelijk;
• deelnemers mogen vrij klimmen, geven hun klimkaart bij de te klimmen route vooraf aan het jurylid
die het signaal geeft dat er geklommen mag worden en daarbij noteert wat het behaalde resultaat
is;
• bij het boulderen mogen de deelnemers meerdere pogingen doen, echter telt alleen de poging
wanneer deze door het jurylid beoordeelt en genoteerd is (dus klimkaart vooraf aan het jurylid
afgeven die noteert wat het behaalde resultaat is). Voor een geldige poging moet bij de start de
voeten geplaatst zijn en met beide handen de start greep vastgehouden worden. Een route is getopt
als de eind greep 2 sec met beide handen aangeraakt is. Als er zone grepen zijn moeten deze
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

functioneel vast genomen worden. Je mag de zone grepen overslaan maar dan geldt de Boulder
alleen als deze wordt getopt.
er zal toezicht worden gehouden door een jury van trainers en routebouwers van de organiserende
klimhal bijgestaan door de collega’s uit andere klimhallen.
afhankelijk van de deelnemende partij (klim/boulderhal) wordt er geklommen en/of geboulderd (zie
‘wedstrijddata en locaties’);
er zullen per klim/boulderhal een aantal verplichte routes per categorie worden vastgesteld. Het
aantal verplichte routes zal in samenspraak met de wedstrijdleiding door de organiserende hal
bepaald worden;
de routewaardering van de wedstrijdroutes is niet zichtbaar in de hal;
de routes binnen een categorie worden bij voorkeur met een kleur of nummer aangegeven (zie te
onderscheiden categorieën)
de te klimmen routes/boulders kunnen nieuw zijn, maar kunnen ook bestaande routes/boulders zijn;
de routes worden onderverdeeld in zones met een top. Het aantal zones kan variëren van 0 tot 3 en
een top. Dus enkel een top is ook mogelijk (bijvoorbeeld in een boulderroute). Het aantal zones is
afhankelijk van mogelijkheden die een bepaalde route kan bieden (bijvoorbeeld door zijn lengte of
technisch mogelijkheden) en wordt door de hal bepaald;
de zone is behaald als de zonegreep daadwerkelijk wordt vastgepakt (functioneel wordt
vastgehouden) en het doorklimmen naar de volgende zone wordt aangezet (mogelijk is).
de laatste dagwedstrijd geeft dubbele punten (zie tabel “puntenwaardering per plaats”) ten behoeve
van de competitie-uitslag van het LJKK.
alle resultaten behaald op de diverse dagwedstrijden bepalen de plaats binnen de competitie-uitslag;
deelnemers onder een lichaamslengte van 1,80m (twee voeten op de vloer en arm gestrekt) mogen
bij boulderroutes gebruik maken van de door de klim/boulderhal aangewezen extra trees (steuntjes
voor de voeten);
trainers en ouders helpen bij het zekeren tijdens de wedstrijden, maar worden gecontroleerd door
een jury;

• de eventueel door de klim/boulderhal georganiseerde ‘side events’ vallen buiten de dagwedstrijden
en competitie en zijn de verantwoordelijkheid van de organiserende hal.

Jury, Wedstrijdleiding en klachtenprocedure
• de wedstrijdleiding ligt bij de vertegenwoordiger van de NKBV Regio Limburg. Deze neemt bij
eventuele onduidelijkheden in samenspraak met de verantwoordelijke van de organiserende hal,
een besluit t.a.v. de te kiezen oplossing.
• in het geval dat:
− er door de jury zogenoemde ‘touwsteun’ wordt geconstateerd kan de betreffende route door de
jury worden afgekeurd en dient de route opnieuw te worden geklommen (achterin de rij
aansluiten) en wordt een aantekening op de scorekaart gemaakt;
− bij de betreffende deelnemer een 2e keer deze overtreding wordt geconstateerd wordt de route
beoordeeld als 0-zones behaald en wordt een aantekening op de scorekaart gemaakt;
− een klimfout wordt gemaakt (gebruik verkeerde greepkleur) zal de betreffende zone als niet
geklommen worden beschouwd. In het geval dat dit bijvoorbeeld in de 3 e zone gebeurt, tellen
alleen de zones 1 en 2 mee;
• In het geval dat:
− klimmer/ouder(s) een vermeent onjuist besluit van een jurylid constateren kunnen zij een protest
in dienen bij de wedstrijdleiding. Discussie met het betreffende jurylid is niet toegestaan.
Aan het indienen van een protest bij de wedstrijdleiding zijn conform het landelijke
wedstrijdreglement kosten verbonden, zijnde € 10-/protest;
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− mocht uit onderzoek van de wedstrijdleiding blijken dat de indiener van het protest:
o gelijk heeft dan zal de € 10,- worden gerestitueerd;
o in het ongelijk gesteld wordt dan verbeurt de indiener de eerder betaald € 10,-.

Puntenverdeling per route/wedstrijd:
Er zijn drie soorten puntentellingen:
• de punten te behalen per geklommen route:
− de te behalen score is volgens het 1000 puntensysteem. Dus elk uitgeklommen route (lead en
boulder) is in principe 1000 punten waard;
− de 1000 punten worden verdeeld over het aantal zones waarin de route is opgedeeld. Dus een
route met 1 zone en top geeft maximaal 500 punten voor de zone en maximaal 500 punten voor
de top. Een route met 3 zones en top geeft maximaal 250 punten voor elke zone en maximaal
250 punten voor de top;
− het maximale aantal punten per zone in de routes kan dus verschillen omdat het aantal zones
per route kan verschillen;
− de persoonlijke score van een klimmer per uitgeklommen zone is afhankelijk van het aantal
klimmers dat een zone in de betreffende route klimt. Bijvoorbeeld; er zijn 10 klimmers bij een
route met alleen een top (mogelijk in een boulderroute). Dan is de score die je kan halen 100
punten (1000/10). Een ander voorbeeld; er zijn 12 klimmer in een lead route met 3 zones en top.
Alle klimmers klimmen de eerste zone uit. Dan is de score voor deze zone 20,83 (250/12). Maar
er zijn slechts 3 klimmer die ook zone 3 klimmen en 2 daarvan klimmen deze zone uit. Dan is de
maximale score voor deze zone 83,33 (250/3);
− de totaal behaalde score per route is de optelling van de uitgeklommen zones; Zie het voorbeeld
in de tabel “Puntentelling LJKK 2019” voor een route met 3 zones en top;
− aan het eind van de wedstrijddag wordt berekend wie de dagwinnaar is;
− Het is dus zaak om zo veel mogelijk routes (lead en boulders) te klimmen en tot je max te gaan.

Zone

punten

Uitval in de zone

1
2
3
4

250
250
250
250

1
8
2

Puntentelling LJKK 2019
klimmers
Punten/klimmer
12
11
3
1

20,83
22,73
83,33
250

Aantal punten
gescoord
1 klimmer
8 klimmers
2 klimmers
1 klimmer

20,83
43,56
126,89
376,89

Voorbeeld puntenverdeling: aantal klimmers op de route is 12. Alle 12 klimmers klimmen zone 1 uit. 11 klimmers klimmen
zone 2 uit, 3 klimmers klimmen zone 3 uit en 1 klimmer klimt zone 4 uit en haalt de top.

• de punten te behalen per dagwedstrijd (die de dagwinnaar oplevert):
− dit is de optelling van alle scores van de klimmer die op een dagwedstrijd zijn behaald;
− bij de dagwedstrijden tellen de behaalde resultaten van de voorgaande dagwedstrijden niet mee.
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• De punten te behalen binnen de competitie-uitslag voor het LJKK:
− op basis van de behaalde plaats op de dagwedstrijden worden er punten toegekend volgens de
tabel ‘waardering per plaats’.

Classificering per dagwedstrijd:
• de optelling van de scores van de klimmer die op een dagwedstrijd zijn behaald bepaalt zijn/haar
positie in de einduitslag van de dagwedstrijd;
• er worden door de NKBV Regio Limburg voor de 3 beste klimmers per categorie (1 e, 2e en 3e plaats)
prijzen beschikbaar gesteld1.

Classificering LJJK competitie (eindklassering LJKK)
• op basis van de behaalde plaats op de dagwedstrijden worden er punten toegekend volgens de tabel
“punten waardering per plaats”;
• de classificering in de competitie-uitslag is de optelling van punten per dagwedstrijd volgens de tabel
“punten waardering per plaats”;
• de behaalde plaats van de laatste dagwedstrijd geeft dubbele punten ten behoeve van de competitieuitslag van het LJKK;
• er worden door de NKBV Regio Limburg voor de 3 beste klimmers per categorie (1e, 2e en 3e plaats)
prijzen beschikbaar gesteld.

Punten waardering per plaats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

plaats 1:
plaats 2:
Plaats 3:
plaats 4:
plaats 5:
plaats 6:
plaats 7:
plaats 8:
plaats 9:
plaats 10:
plaats 11:
plaats 12:
plaats 13:
plaats 14:
plaats 15:
plaats 16:
plaats 17:
plaats 18:
plaats 19:
plaats 20:

100 punten;
75 punten;
60 punten;
50 punten;
40 punten;
30 punten;
25 punten;
20 punten;
15 punten;
12 punten;
10 punten;
9 punten;
8 punten;
7 punten;
6 punten;
5 punten;
4 punten;
3 punten;
2 punten;
1 punten;

Hierbij kan het voorkomen dat een klimmer van buiten de deelnemende partijen op basis van zijn klimresultaten een podiumplaats verwerft tijdens een van de
dagwedstrijden.

Wedstrijdreglement LJKK 2019 V1.0

4

Wedstrijddata en locaties 2018
•
•
•
•
•
•

10 maart
14 april
19 mei
30 juni
29 september
27 oktober

I-VY Climbing te Sittard
Radium Boulders te Maastricht
Graviton Bouldergym te Sittard
Fliegerhorst te Venlo
Friends & Nuts te Venlo-Blerick
Neoliet te Heerlen

Aanvang en einde wedstrijden
Aanvang
Einde

:
:

12:00 uur
ca. 17:00 uur

Inschrijving en kosten
• Inschrijving:
• Kosten per wedstrijddag:
• Kosten voor 6 wedstrijden:

via de website van de betreffende klimhallen.
€ 13,50 op de wedstrijddag zelf, zaal open vanaf 11.00 uur.
€ 52,50 tot 14 dagen voor aanvang te voldoen op rek.nr. NL74
INGB 0002 1441 34 t.n.v. NKBV-Regio Limburg - Amstenrade
onder vermelding ‘Limburgs Jeugd KlimKampioenschap 2018’.
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