de Bergpallieters vzw
SECTIE VAN DE KLIM- EN BERGSPORTFEDERATIE

KLIMMARATHON: reglement.

Het bestuur van de Bergpallieters v.z.w. is de organisator van de lokale klimmarathon. Hiervoor is het onderstaande
reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze marathon verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met
elke beslissing die gekoppeld is aan deze klimmarathon.
1. Organisatie
Dit reglement omvat de modaliteiten van de klimmarathon die de Bergpallieters v.z.w. organiseert. Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Het bestuur kan op elk moment met onmiddellijke
inwerkingtreding wijzigingen aan het reglement aanbrengen. Dit wordt gemeld op de website www.bergpallieters.be/
klimmarathon.html .
De klimmarathon van de Bergpallieters v.z.w. is toegankelijk voor iedereen die verondersteld wordt de klimsport te
mogen beoefenen. Wanneer een deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over
de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring wordt op verzoek van de
organisatoren voorgelegd.
2. Wedstrijd
De klimmarathon van de Bergpallieters v.z.w. gaat door op zaterdag 15 september aan onze eigen klimmuur, Platteput
18 te Buggenhout. De marathon start om 9u en duurt tot 21u. De prijsuitreiking gaat door om 21u30. De bedoeling is
om op 12u tijd zoveel mogelijk hoogtemeters te verzamelen door onze eigen klimmuur te beklimmen. Dit kan enkel
door het klimmen van door ons vastgelegde routes van diverse niveaus.
Deelnemers kunnen kiezen uit 2 categorieën:
a: individueel
b: team (4 personen)
Er worden 1 winnaar bepaald per categorie. Het individu of het team dat de meeste hoogtemeters verzameld over de
periode van 12 uur is gewonnen. Bij een ex aeqou in de categorie ‘individueel’ zal één extra route geklommen worden.
Degene die deze route het snelst kan uitklimmen of het hoogst geraakt is de winnaar. Bij een ex aequo in de categorie
‘team’ zal één extra route geklommen worden door één van de teamgenoten (zelf te bepalen wie). Degene die deze
route het snelst kan uitklimmen of het hoogst geraakt is de winnaar.
Er is geen verhaal mogelijk tegen de keuze van de jury of het bestuur wat betreft de keuze van de winnaars.
Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Deelnemen kan maximum in één
categorie.
3. Wedstrijdroutes
Er zijn 12 routes gekozen van verschillend niveau en verschillende lengte (tussen 12 en 16m). Iedereen kan zoveel
en zo vaak klimmen als hij wilt. Het staat de klimmer vrij op elk moment te kiezen welke route hij wilt klimmen. Het
is mogelijk 2 (of meer) malen na elkaar dezelfde route te klimmen. Echter, staat er een andere persoon te wachten
aan een route, dan dient de persoon die net de route geklommen heeft telkens het touw aan de persoon na hem te
overhandigen. Indien je de route opnieuw wilt klimmen zal je dus terug in de wachtrij moeten plaatsnemen. Indien
de route niet volledig geklommen werd (met de hand de top aantikken), dan wordt deze niet aanzien als geklommen
route en zal deze niet opgenomen worden in de score van de individuele klimmer of van de resultaten van de groep
van die klimmer.
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De resultaten van de individuele deelnemers worden uiteraard afzonderlijk bijgehouden. De hoogtemeters van de
personen uit 1 team worden allemaal samen opgeteld.
Indien een deelnemer boven aankomt zal dit geregistreerd worden door de wedstrijdjury die in rechtstreeks contact
staat met het wedstrijdsecretariaat. Daar worden de routes geregisteerd zodat een eindtelling kan uitgevoerd worden
en een winnaar kan bepaald worden.
4. Zekeren
Er wordt gekozen om te werken in toprope met aan de kant van de klimmer een door de organisatie gelegde knoop +
safebiner. Aan de kant van de zekeraar wordt gebruik gemaakt van een grigri + safebiner. Alle deelnemers zijn verplicht
om deze toestellen te gebruiken. Het gebruik van eigen zekertoestellen en/of knopen is ten alle tijde uitgesloten.
Deelnemers worden verondersteld te kunnen zekeren (voorleggen KVB) en werken met een grigri. Indien gewenst, is
er de mogelijkheid om een korte briefing te krijgen door iemand van de organisatie.
5. Materiaal
De deelnemers zijn uiteraard verplicht om een harnas te dragen. Indien de deelnemer niet zelf over een harnas beschikt, bestaat de mogelijkheid om dit te huren bij de organisatie.
Het dragen van een geschikte helm is verplicht gedurende het hele evenement. Indien de deelnemer niet zelf over een
helm beschikt, bestaat de mogelijkheid om dit te huren bij de organiste.
De deelnemers kunnen een klimset (= harnas + helm) huren voor de democratische prijs van €5 mits het betalen van
een waarborg van €25.
4. Geschillen
Door aan deze klimmarathon deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement,
evenals elke beslissing die de organisatoren treffen. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een
deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging
tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere
dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege het bestuur van
de Bergpallieters v.z.w. .
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken
deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. Iedere deelnemer verleent,
door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en
foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied. Desgevallend
zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Dendermonde bevoegd.
5. Contact
Bij problemen bij het inschrijven of andere vragen bij de wedstrijd, kan u terecht bij het bestuur via het
e-mailadres klimmarathon@bergpallieters.be. Vermeld in het onderwerp steeds ‘Klimmarathon 2012’.
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