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Wedstrijd Hoogwerpen met grote vlaggen

REGLEMENT
Algemene bepalingen
•
•
•

Afgeleverd door hoogwerpers.be
Laatste versie: 11/03/2019
Originele versie: Nederlands

Deze algemene bepalingen vormen samen met een ‘Reglement Bijzonder bepalingen’ een compleet reglement voor een wedstrijd
hoogwerpen met grote vlaggen.
Het reglement voor een Wedstrijd Hoogwerpen met kleine vlaggen wordt afgeleverd
door DFV (Deutscher Fahnenschwinger Verband e. V.)

A. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Hoogwerpen = zo hoog mogelijk een vendel in de lucht werpen.
2. De wedstrijd wordt georganiseerd door de organisator beschreven in de
bijzondere bepalingen.
3. De datum, het tijdstip en de plaats worden door de organisatie bepaald
en verkondigd.
4. De organisatie zorgt voor alle wedstrijdaccomodaties zodat de wedstrijd
vlot en veilig verloopt. Vendels kunnen voorzien worden zoals bepaald in
de bijzondere bepalingen.
5. Het nakomen van dit reglement wordt gecontroleerd door een
onafhankelijke jury.
6. Bij slechte weersomstandigheden kan de organisatie in samenspraak met
de jury de wedstrijd tijdelijk stilleggen, uitstellen of afgelasten. Dit geldt
voor alle omstandigheden waar de veiligheid van de deelnemer of het
publiek in gevaar kan komen.
7. Voor onenigheden over bepalingen die niet in dit reglement beschreven
zijn, zal de jury in overleg met de organisatie en de wedstrijdcommissaris
een bindend oordeel vellen. Het oordeel zal steeds zijn in functie van
veiligheid en sportiviteit of in functie van de sportieve en vermakelijke
geest van de wedstrijd .
8. In de bijzondere bepalingen kunnen bepaalde regels uit deze ‘Algemene
bepalingen’ tenietgedaan worden. Bij tegenstrijdigheden tussen beide
reglementen zullen de ‘bijzondere bepalingen’ geldig zijn.
9. Het ‘wedstrijdblad’ wordt voor de wedstrijd ondertekend door de
Wedstrijdcommissaris, de Veiligheidscoördinator, de Jury en de
Organisator. Zij erkennen hierdoor de geldigheid van dit reglement.
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B. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
1. Deelnemers dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
i. De deelnemer dient zich op het bepaalde tijdstip zich aan te
melden bij de inschrijvingen. Ultiem worden nog deelnemers
toegelaten als de eerste hoogte voor de deelnemende categorie
nog bezig is en als deze ultieme inschrijving de wedstrijd niet
stoort of vertraagd.
ii. De deelnemer tekent het inschrijvingsregister en aanvaardt
hierdoor het wedstrijdreglement.
iii. De deelnemer kan een vlag in de lucht werpen en die terug
opvangen. De deelnemer werpt met de grootste zorgvuldigheid en
aanvaardt de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid als hij
door de wedstrijd schade aan zichzelf of derden toebrengt.
iv. De deelnemer onthoudt zich voor en tijdens de wedstrijd van het
gebruik van alcoholische dranken, verdovende of prestatie
bevorderende middelen.
v. Als in de bijzondere bepalingen rugnummers voorzien worden
draagt de deelnemer zolang die nog in de wedstrijd is duidelijk zijn
wedstrijdnummer op het lichaam, bij voorkeur op de rug.

2. Het vendel moet aan volgende voorwaarden voldoen:
i. Het bestaat uit een stok met daaraan een vlag bevestigd.
ii. De vlag (= het doek) heeft een minimale breedte en een minimale
hoogte per categorie . Voor halfgrote vendels is dit 150cm x
150cm, voor grote vendels is dit 175cm x175cm.
iii. De lengte van de stok is minimaal 200cm voor halfgrote vendels
en 220cm voor grote vendels. De lengte van de stok mag niet
langer zijn dan de helft van de aanvangshoogte.
iv. Er is geen materiaal of gewichtsbeperking
v. Alle onderdelen van het vendel moeten stevig en veilig
aaneenzitten.
vi. Voor bepaalde wedstrijden kunnen andere vendels gebruikt
worden. In de Bijzonder Bepalingen worden deze eenduidig
omschreven.

C. CATEGORIEËN
Categorieën worden per geslacht en leeftijd bepaald in de Bijzonder
Bepalingen.
Wordt er een groepscategorie bepaald dan kan elke deelnemers zich nog
vrij inschrijven voor 1 groep. De groepen hebben geen leeftijds- of
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geslachtsbeperking maar de individuele leden van de groep moeten voldoen
aan de individuele voorwaarden.

D. INSCHRIJVINGEN
1. Registratie
De registratie wordt beschreven in de Bijzondere Bepalingen
Registratie geeft geen automatisch recht aan deelname.
2. Inschrijving
i. De deelnemer meldt zich aan bij de inschrijvingstafel, tekent er
het deelnemersblad en betaalt het inschrijvingsgeld. Het
deelnamegeld wordt bepaald in de bijzondere bepalingen.
ii. De deelnemer ontvangt eventuele objecten (rugnummer,
drankbonnetje, etc) verbonden aan de inschrijving en volgens de
bijzondere bepalingen..
iii. De jury kijkt toe of de inschrijvingen reglementair verlopen.

E. DE WEDSTRIJD

1. De wedstrijdlocatie
De wedstrijdlocatie is onderverdeeld in volgende zones:
i. De meetzone: technische zone waar zich de meetconstructie
bevindt. De meetconstructie is een toestel met een horizontale
baar die in hoogte verstelbaar is. Het toestel wordt door de jury
voor de wedstrijd gecontroleerd op de accurate en goede werking.
ii. De werpzone: zone waar de worpen uitgevoerd worden. De
werpzone heeft een veiligheidsperimeter die volledig afgebakend
is.
iii. De veiligheidszone: langwerpige zone voor wegvliegende vendels.
In deze zone mogen zich geen personen bevinden tijdens het
werpen.
iv. De jurytafel
v. De deelnemerszone: zone voor de deelnemers die nog in wedstrijd
zijn en niet aan de beurt zijn
vi. Het podium: plaats voor de presentatie
2. De actoren:
i. De deelnemers: de mensen die zich ingeschreven hebben voor de
wedstrijd. Een deelnemer wordt hierna ook ‘werper’ genoemd.
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ii. De wedstrijdcommissaris: zorgt voor het beheer en goede verloop
van de wedstrijd en houdt de rangschikking bij
iii. De regie: zorgt voor de technische omkadering
iv. De jury: kijkt toe of de reglementen nageleefd worden en oordeelt
in geval van betwisting
v. De presentatie: geeft duiding wie aan de beurt is, welke de
rangschikking is, hoe hoog er geworpen wordt enz..
vi. De veiligheidscoördinator:
1. controleert voor de wedstrijd de vendels dat die stevig en
veilig zijn. Er wordt vooral gekeken of er geen stukken
kunnen loskomen en weg gekatapulteerd worden. Bij elke
harde impact op een stok zal de coördinator de stok
opnieuw controleren. Stokken die onveilig zijn worden
uitgesloten voor de wedstrijd. De werper kan de wedstrijd
voortzetten met een door de organisatie ter beschikking
gesteld vendel.
2. Waakt erover dat er zich niemand in de veiligheidszone
bevindt tijdens het werpen.
vii. Het publiek
3. Het verloop van de wedstrijd
i. Een worp is geldig als de deelnemer binnen de
veiligheidsperimeter het vendel boven zich gooit en het terug
opvangt. De techniek en de wijze van de worp zijn volledig vrij te
kiezen. Bij het opvangen wordt getracht de grond niet te raken.
Gebeurt dit toch dan is de worp enkel geldig als de stok niet plat
op de grond valt of als het vendel niet tot stilstand komt buiten het
bereik van de werper.
ii. Een worp is geslaagd als de stok van het vendel met een geldige
worp de meetbaar raakt.
iii. De wedstrijd begint met de voorronde. Er wordt gestart met de
meetbaar op starthoogte volgens de bepaalde categorieën.
iv. Alle deelnemers krijgen 3 pogingen per hoogte om een geslaagde
worp uit te voeren.
v. De deelnemer mag elke hoogte overslaan mits volgende
voorwaarden:
1. Als de deelnemer niet-geslaagde pogingen heeft op een
hoogte dan mag deze hoogte niet meer overgeslaan
worden.
2. De aanvangshoogte van een deelnemer mag niet hoger zijn
dan de laatste instaphoogte. Deze is bepaald per categorie
in de bijzonder bepalingen.
vi. De deelnemers die na 3 pogingen geen geslaagde worp konden
uitvoeren zijn uitgeschakeld. De anderen gaan door en werpen
volgens hetzelfde principe op de volgende hoogtes.
vii. In de voorronde wordt de meetbaar per 50cm omhoog gesteld.
viii. De voorronde eindigt per categorie als er evenveel of minder
deelnemers overblijven dan het aantal finalisten bepaald in de
Bijzonder Bepalingen.
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In het geval er voor een categorie minder deelnemers aan de
wedstrijd beginnen als het bepaalde aantal finalisten voor die
categorie dan eindigt de voorronde voor die categorie wanneer 1
deelnemer een hoogte niet haalt.
ix. Voor elke individuele categorie is er een finale met het aantal
finalisten bepaald in de Bijzonder Bepalingen. Werpers die
uitgeschakeld werden op de laatste hoogte in de voorronde maar
die toch eindigen bij de beste gerangschikten, kunnen nog
opgevist worden voor de finale.
x. Voor een finale gelden dezelfde regels als bij de voorronde: 3
pogingen per hoogte, hoogte overslaan mag. Het enige verschil is
dat de meetbaar per 10cm omhoog gaat.
xi. De bepaling van de rangschikking gebeurt volgens volgende
parameters en in deze volgorde:
1. De hoogste geslaagde worp wint
2. Bij gelijke hoogtes wint de deelnemer die het minste
pogingen nodig had op de laatste hoogte
3. Bij gelijke hoogtes en een gelijk aantal pogingen op de
laatste hoogte, wordt gekeken naar de laatste hoogte waar
geen gelijk aantal pogingen nodig waren. Hier geldt dan
weer: ‘het minste aantal pogingen op die hoogte wint’ maar
ook: ‘een overgeslagen beurt wint van een geslaagde beurt
in 1 poging’.
4. Is er na de vorige punten in acht genomen te hebben nog
steeds geen winnaar bepaald dan worden duelworpen
uitgevoerd op de laatste behaalde hoogte. Elk om beurt
gooit. Wie op zijn beurt een geslaagde worp uitvoert als de
andere geen geslaagde worp had is de winnaar.
5. Bij de groepen worden de hoogste worpen van de 4 deelnemers
bijeengeteld. De winnende groep is die met de hoogste groepshoogte.

F. OPGAVES en UITSLUITINGEN
1. Wanneer de deelnemer nog in de wedstrijd is maar door omstandigheden
de wedstrijd niet meer kan voortzetten, wordt een opgave aangetekend.
Voor de rangschikking, in geval van ex aequo hoogte verliest de opgever
altijd.
2. Deelnemers kunnen in volgende uitzonderlijke omstandigheden door de
organisator en na advies van de jury en de wedstrijdcommissaris uit de
wedstrijd worden gezet.
i. De deelnemer werpt bewust of onbewust op een gevaarlijke wijze
waardoor hij/zij zichzelf of anderen in gevaar brengt.
ii. De deelnemer is onder invloed van alcohol of andere
prestatiebevorderende of verdovende middelen.
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iii. De deelnemer handelt niet volgens dit reglement of volgens de
sportieve geest van de wedstrijd waardoor de wedstrijd verstoord
wordt.
Bij uitsluiting worden alle geslaagde worpen als nietig verklaard
G. PRIJSUITREIKING
1. De winnaar van elke categorie ontvangt de titel ‘Kampioen Hoogwerpen’
2. Daarboven worden medailles, bekers of andere prijzen uitgereikt zoals
bepaald in de Bijzondere Bepalingen.
3. Indien bepaald in de Bijzondere bepalingen ontvangen alle deelnemers
die niet uitgesloten zijn van de jury een getuigschrift met hun hoogst
geslaagde worp.

H. WERELDKAMPIOENSCHAP
1. Een wedstrijd die geldig is voor de officiële hoogwerpersrangschikking –
ook ‘hoogschikking’ genoemd- moet voldoen aan de bepalingen van een
wereldkampioenschap.
2. Voor een wereldkampioenschap zijn volgende parameters nodig in de
Bijzondere bepalingen:
i.
Dit zijn de standaardcategorieën. Sommige categorieën kunnen
op een wedstrijd weggelaten worden, maar een deelnemer mag
niet met een kleinere vlag werpen dan voor zijn geslachts- en
leeftijdscategorie.
Categorie

vendels

starthoogte

finalisten

Laatste
instaphoogte

Heren
groot
8m
8
10m
Dames
halfgroot
7m
3
8m
Beloften Jongens (-16j)
halfgroot
6m
3
8m
Beloften meisjes (-16j)
halfgroot
6m
3
8m
Groepen
groot
ii.
Vendels: zoals bepaald in het algemeen reglement
iii.
De winnaars in elke categorie ontvangen een gouden medaille.
Zilveren en bronzen medailles worden overhandigd aan de
respectievelijk 2de en 3de in elke categorie.
iv.
Elke deelnemer die minstens de aanvangshoogte behaald heeft
ontvangt een certificaat.
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