Wedstrijdreglement
Kampioenschap
Kerstboomwerpen

Art.1: Deelname
De deelname voor individuele werpers is gratis maar inschrijven is verplicht.
De deelname voor ploegen kost €10,oo (een drankkaart van €10,oo is in de prijs inbegrepen)
Door zich in te schrijven neemt de deelnemer kennis van dit reglement en verklaart zich
hiermee akkoord. De organisatie is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor (
toegebrachte) schade (lichamelijk of materieel) toegebracht door de deelnemer aan zichzelf,
derden of aan de voorziene infrastructuur. De beslissing van de scheidsrechter(s) is
onaanvechtbaar.

Art.2: Categorieën
Er zijn 4 categorieën werpers, met name kinderen, dames en heren en ploegen.
Er wordt een rangschikking opgesteld per categorie.
Er wordt een specifieke kerstboom toegewezen voor dames, heren, en kinderen, ook als
deze deel uitmaken van een ploeg. Elkeen mag werpen met een zwaardere kerstboom, maar
niet met een lichtere kerstboom dan toegewezen aan de categorie.
Ploegen bestaan uit minstens 4 leden en maximum 10. De ploegen schrijven vooraf in. De
inschrijving is pas geldig na betalen van €10,oo. (Een drankkaart van €10,oo is inbegrepen in
de prijs)

Art.3: Aantal pogingen
Elke kersboomwerper heeft recht op 1 poging.
Oefenworpen zijn alleen mogelijk op de oefenpiste en in functie van de beschikbare plaats
en tijd.
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Art.4: Geldig werpen
Een worp is enkel geldig indien:
1.
2.

De scheidsrechter toelating heeft gegeven om te werpen;
De startlat niet is omgevallen en de werper voor de lat tot stilstand komt;

3.

De kerstboom voorbij de startlat op de grond terecht komt in het landingsvak;
(Een worp die buiten het landingsvak landt is niet geldig).
4. De kerstboom, na het meten, door de werper terug naar het startvak werd gebracht.

Art.5: Meten
Een geldige worp wordt gemeten. De afstand wordt in meter en centimeter uitgedrukt.
De gemeten afstand is deze tussen de referentieplaat naast de startlat en het verste punt
van de op de grond tot stilstand gekomen kerstboom.
Om het meten mogelijk te maken wordt een positiepaaltje tot tegen het verst gelegen deel
van de kerstboom geschoven. Daarna wordt de boom weggenomen en wordt de afstand
gemeten tot aan het positiepaaltje.
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Art.6: Klassement
Nadat elke deelnemer zijn worp heeft voltooid wordt het klassement per categorie
opgesteld.
De jury proclameert op het einde van het kerstboomwerpen de eerste drie laureaten per
categorie.
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