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NATIONALE HOOGWERKERCOMPETITIE VOOR BOOMVERZORGERS
WEDSTRIJDREGLEMENT
(Revisie 8 mei 2016)

Om jezelf vertrouwd te maken met dit reglement, bestudeer je eerst de inhoudsopgave om te weten hoe de
regels zijn opgezet. De regels zijn omschreven van algemeen tot specifiek; d.w.z. de regels die algemeen
voor de kampioenschappen zijn, staan aan het begin en de regels voor de afzonderlijke wedstrijd
onderdelen komen daarna.
Het behoort tot ieders verplichtingen van zowel jury, officials, technici en deelnemers om vóór de wedstrijd
op de hoogte te zijn van de volledige inhoud van het reglement.
Het wedstrijdonderdeel begint met een samenvatting. Deze samenvatting is geen regel, maar meer een
omschrijving van het wedstrijdonderdeel. De regels voor het desbetreffende onderdeel volgen in de
daaropvolgende paragrafen. Aan het einde van het onderdeel vind je beschrijvingen van overtredingen die je
kunt begaan en redenen om uitgesloten te worden van deelname aan de wedstrijd.
Zorg dat je altijd een reglement bij je draagt en gebruik het te allen tijde wanneer er vragen rijzen. Bekend
zijn met het reglement voorkomt niet alleen dat je overtredingen maakt en het risico loopt gediskwalificeerd
te worden, bekendheid met de regels kan ook je score verhogen en de wedstrijd een stuk plezieriger maken.
Heb je nog vragen en/of op- of aanmerkingen bespreek ze met de wedstrijdorganisatie. Heb je ideeën die
de wedstrijd beter, mooier of nog leuker maken, dan kun je altijd een e-mail sturen aan nkb@kpb-isa.nl.
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1

VERANTWOORDELIJKHEDEN DEELNEMERS

1.1

VERPLICHTINGEN

Alle deelnemers zijn verplicht om aanwezig te zijn bij alle voorgeschreven bijeenkomsten betreffende
materiaalkeuring en wedstrijdorganisatie. Onder bijzondere omstandigheden kunnen uitzonderingen
toegestaan worden in overleg met de hoofdjury. Ongeoorloofde afwezigheid bij de voorgeschreven
bijeenkomsten kan leiden tot uitsluiting van de volledige wedstrijd.
De bijeenkomsten voorafgaande aan de wedstrijd wordt bijgezeten door het hoofd van de klimwedstrijden
georganiseerd om materiaal te keuren, de regels en het reglement door te spreken, de deelnemers, jury en
officials bij en met elkaar te introduceren, de registratie te controleren en de benodigde
aansprakelijkheidsvrijwaring te ondertekenen. Tevens worden eventuele vragen beantwoord.
Indien er vragen en/of opmerkingen over materialen en reglementen zijn, behoort het tot de
verantwoordelijkheid van de deelnemers om deze vragen, tijdens deze bijeenkomsten, kenbaar te maken bij
de jury/keuringscommissie.
De deelnemers dienen er zorg voor te dragen dat alle nieuwe technieken en materialen geïnspecteerd en
goedgekeurd zijn door de speciale adviseur van de keuringscommissie voor gebruik tijdens de wedstrijden.
Hiertoe wordt gelegenheid geboden tijdens de deelnemersbijeenkomsten voorafgaand aan de wedstrijd. Op
de wedstrijddag zelf vinden geen toelatingen meer plaats van nieuwe technieken en/of materialen.
De deelnemers dienen zich vóór de wedstrijd op de hoogte te stellen van de voorwaarden en de inhoud van
het reglement. De deelnemers moeten zich tijdens de wedstrijd te allen tijde professioneel gedragen. Het
niet opvolgen van deze regel kan resulteren in onmiddellijke diskwalificatie en uitsluiting van de wedstrijd.
De deelnemers dienen aantoonbare ervaring te hebben met het bedienen van de hoogwerker en dienen
minimaal 18 jaar te zijn. De jury kan te allen tijde, ter vrije beoordeling, een deelnemer uitsluiten wegens
gebrek aan vaardigheden en de deelnemer sommeren de taken te staken.
Een veel voorkomende hoogwerker wordt tijdens de wedstrijd ingezet. Het precieze type en merk hangt af
van de beschikbaarheid bij de leverancier.
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2

HOOGWERKERCOMPETITIE

2.1

SAMENVATTING

Naast het klimmend werken in bomen is een hoogwerker een machine die veelvoudig ingezet wordt binnen
de boomverzorging. Tijdens de hoogwerker competitie wordt gelet op veiligheid vaardigheid en
behendigheid bij het werken met hoogwerkers. De deelnemers leggen een parcours afleggen om hun
stuurmanskunsten te tonen, daarna kiest men een positie om de posten in de boom te bereiken. Degene die
hierbij het snelste en het veiligste werkt scoort de meeste punten. Naast stuurmanskunsten wordt aan de
deelnemers een aantal vragen gesteld over de hoogwerker hierbij kan men denken aan bv. de
noodprocedure, veiligheidsvoorzieningen etc. Dit is een waardevolle toevoeging aan ons evenement en we
dagen de niet klimmende boomverzorgers hiermee uit.

2.2

REGELS BIJ HET ONDERDEEL HOOGWERKERCOMPETITIE

2.2.1

De deelnemers aan de Hoogwerkercompetitie moeten minimaal de volgende zaken dragen en
gebruiken:

Klimhelm.

Veiligheidsbril.

Klimgordel/Harnas

Werkpositioneringslijn (fliplijn).

Handzaag met holster.

Zaagbroek en -schoeisel.

2.2.2

De volledige uitrusting en de uitvoering moet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen, zoals die
in de branche gebruikelijk zijn.

2.2.3

Het startpunt is vooraf bepaald en duidelijk aangegeven. De deelnemers mogen zelf de route
bepalen tijdens de verplaatsingen tussen de werkposten, tenzij anders aangegeven door de
hoofdjury van dit onderdeel.

2.2.4

De tijdsmeting start, zodra de deelnemer de startstreep gepasseerd is.

2.2.5

Als de deelnemer wordt voorgesteld aan de juryleden krijgt de deelnemer de gelegenheid vragen te
stellen en worden de eisen die gelden voor dit onderdeel nogmaals herhaald.

2.2.6

De jury start de tijdsregistratie als de deelnemer, zodra het eerste wiel de startlijn passeert. De
tijdsregistratie stopt zodra de deelnemer over de finishlijn is.

2.2.7

De deelnemers dienen steeds aangelijnd in de werkbak te zitten en mogen niet op de rand van de
bak gaan staan. Daarnaast moeten de deelnemers op iedere werkpost (handzaag, takwerppost,
stokzaag) moet hij op de bel te luiden. Niet-naleving van deze regel levert de deelnemer een
waarschuwing en 3 strafpunten op.
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2.2.8

Breekt een deelnemer een grote tak en of beschadigt hij de bast van een boom of als de jury van
mening is dat de deelnemer onveilig werkt, dan worden strafpunten toegekend en/of wordt de
deelnemer gediskwalificeerd, (bij diskwalificatie moet de jury dit na afloop onderbouwen bij de
deelnemer) dit ter beoordeling van de hoofdjury.

2.2.9

Deelnemers moeten iedere werkpost bereiken om punten voor de desbetreffende werkpost te
behalen. Om punten per post te behalen moet de bel geluid zijn. Wordt een post overgeslagen, dan
worden geen punten toegekend voor die werkpost. Voor alle duidelijkheid: in dit geval worden geen
tijdpunten worden toegekend voor het gehele wedstrijdonderdeel.

2.3

MACHINE BEOORDELING VOORAF

2.3.1

Vooraf wordt de machine beoordeeld samen met de jury. Hier kunnen maximaal 4 punten behaald
worden.

2.4

BEDIENEN VAN NOODBEDIENING

2.4.1

Men moet kunnen uitleggen hoe de noodbediening van de machine werkt. Hier kunnen maximaal 5
punten behaald worden.

2.5

GEBRUIK VAN VALBESCHERMING

2.5.1

De valbescherming dient op de juiste wijze aangetrokken te worden en afgesteld te zijn op de
persoon en op de juiste plaats bevestigd te worden. Hier kunnen maximaal 6 punten behaald
worden.

2.6

FRAMEPOST

2.6.1

De deelnemer moet de post bereiken zonder het frame te raken. Als de post bereikt is moet hij
stand-clear roepen alvorens de bel te luiden met de handzaag.

2.6.2

Om punten te scoren bij dit onderdeel mag het frame niet geraakt worden. Hier kunnen maximaal 2
punten behaald worden.

2.7

STOKZAAGPOST

2.7.1

De deelnemer moet de post bereiken stand-clear roepen vervolgens de stokzaag met beide handen
vasthouden en de bel luiden met de werkzijde (zaagkant) van de stokzaag.

2.7.2

De deelnemer moet de korf in een keer goed positioneren ( lopen in de korf is toegestaan) bij
verplaatsen van de bak om de post te bereiken zal er bij één keer verplaatsen één strafpunt worden
toegekend bij twee keer twee strafpunten en bij drie keer drie strafpunten. Bij meer dan 3
verplaatsingen vindt geen puntentoekenning plaats. Hier kunnen maximaal 3 punten behaald
worden.
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2.8

PLAATSEN VAN MACHINE EN INSPECTIE WERKPLEK

2.8.1

Dit is een onderdeel waar bonus punten te verdienen zijn met kiezen van de juiste plaats dit ter
beoordeling van de jury. Dit vergt enig inzicht van de deelnemer. Hier kunnen maximaal 5
bonuspunten behaald worden.

2.9

ALGEHELE BEDIENING VAN DE MACHINE

2.9.1

Hier wordt door de jury beoordeeld of de deelnemer de machine beheerst en meerdere taken door
elkaar moeiteloos uitoefent. Gekeken wordt of de machine vloeiend bediend wordt en hoe van post
naar post gereden wordt. Dit onderdeel is geheel ter vrije beoordeling van de jury. Hier kunnen
maximaal 3 punten behaald worden.

.

2.10 UITEINDE
2.10.1 Hier dient de deelnemer de hoogwerker in een keer zo te positioneren dat de post gehaald kan
worden. Hier moet de deelnemer een bel luiden. Hier kunnen maximaal 4 punten behaald worden.

2.11 WERKTIJD
2.11.1 De werktijd stopt als de machine over de finish is. Men kan punten halen als men binnen de
maximaal gesteld werktijd blijft. Hier geldt dat de snelste deelnemer de meeste punten scoort.

2.12 PUNTENTELLING BIJ HET ONDERDEEL HOOGWERKERCOMPETITIE (MAX. 32 PUNTEN)
2.12.1 Er zijn of 3 of 5 juryleden voor de Hoogwerkercompetitie. Als er 5 juryleden beschikbaar zijn worden
de hoogste en laagste scores buiten beschouwing gelaten. De resterende 3 scores beogen het
gemiddelde en worden als officiële score aangehouden.
2.12.2 De puntentelling is gebaseerd op 2 elementen: beoordeling van de volbrachte taken per
subonderdeel en de tijd.
2.12.3 In totaal kunnen er 32 punten behaald worden, inclusief extrapunten en door de jury toe te kennen
punten.
2.12.4 Geen punten worden behaald voor taken die niet geheel correct zijn volbracht. Om punten te scoren
bij de verschillende werkposten moet, zoals aangegeven, de hoorn/bel fysiek aangeraakt worden
met handzaag, stokzaag of hand.
2.12.5 Strafpunten worden opgelegd bij diverse overtredingen, o.a. voor het raken van het frame, niet
aangezekerd zijn, nalaten een waarschuwing te geven, het veelvuldig verplaatsen van de bak.
2.12.6 Elk jurylid krijgt voor elke deelnemer een individueel scoreformulier.
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2.13 OVERTREDINGEN
Strafpunten bindend voorgeschreven
Een deelnemer kan strafpunten ontvangen voor de volgende overtredingen:
2.13.1 Bij het raken van het frame de eerste keer, volgt een strafpunt. Bij het raken van het frame de
tweede keer, volgt wederom een strafpunt. Bij het raken van het frame de derde keer volgt
diskwalificatie.
2.13.2 Bij het verplaatsen van de bak bij de stokzaagpost de eerste keer, volgt een strafpunt, de tweede
keer volgt een strafpunt en de derde keer volgt een strafpunt. Bij meer dan 3 verplaatsingen vindt
geen puntentoekenning plaats.
Strafpunten ter vrije beoordeling van bevoegde personen (te bepalen door het juryhoofd)
Een aftrek van 3 punten en een hoorbaar waarschuwingssignaal worden door het juryhoofd gegeven voor
een van de volgende overtredingen:
2.13.3 Het niet beheersen van de machine.
2.13.4 Het slecht positioneren van de machine.
2.13.5 Het maken van te snelle of gevaarlijke bewegingen.

2.14 UITSLUITINGSGRONDEN
Diskwalificatie bindend voorgeschreven
Een deelnemer wordt gediskwalificeerd in de volgende situaties:
2.14.1 Het laten vallen van een deel van de uitrusting tijdens het uitvoeren van de handelingen. Zie regel
2.2.32 DTCC
2.14.2 Het niet aan minimaal één punt aangebonden of gezekerd zijn.
2.14.3 Het niet hoorbaar roepen van een waarschuwing (derde overtreding)
2.14.4 Meer dan 5 minuten te laat zijn bij aanvang van het onderdeel.
2.14.5 Onbehoorlijk gedrag.
2.14.6 Het breken van een grote tak (grootte van de tak voorafgaand aan de wedstrijd bepaald door de
hoofdjury).
2.14.7 Een tweede toekenning van strafpunten voor slechte uitvoering van taken (te bepalen door de
hoofdjury) (2015)
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2.15 MOGELIJKE BONUSPUNTEN
2.15.1 Een deelnemer kan ter vrije bepaling van de jury 5 bonuspunten verdienen in de volgende gevallen:
 Een algehele goede indruk geven van vakmanschap, stijl en presentatie tijdens de uitvoering
van de werkposten.


Een algehele goede indruk geven van veilig werken en technieken en het uitvoeren van een
visuele boomcontrole (VTA)



Het juist plaatsen van de machine en door beoordeling van de werkplek.
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