Dansk Klatreforbunds regel appendix
Appendix med danske tilrettelser til IFSC´s konkurrenceregler

Forord:
Dansk Klatreforbund benytter IFSC`s regler ved klatrekonkurrencer i Danmark.
IFSC reglerne er designet til afvikling af Internationale World Cups
Med dette appendix samler Dansk Klatreforbunds konkurrenceudvalg en række danske tilpasninger
til IFSC reglerne – Tilpasninger som tillemper reglerne på en måde så de tager hensyn til danske
forhold. Klatrekonkurrencer i Danmark afholdes på klubbernes klatrevægge. Konkurrencemiljøet er
ungt og deltagerfeltet er endnu ikke så stort. Vi stiller derfor lidt mindre krav til faciliteter,
dommere og afvikling.
Ved afholdelse af Danske mesterskaber, Danmarksserier og andre konkurrencer anvendes IFSC
reglerne sammen med dette appendix.
Hvis der opstår tvivl i forbindelse med tolkning af de danske tilføjelser, vil det være overdommeren
ved den pågældende konkurrence, der træffer beslutning om den endelige tolkning.
I forbindelse med danske mesterskaber, som ikke er omfattet af dette uddrag f.eks. speed
konkurrencer, vil det være de oprindelige IFSC regler, der skal anvendes.
Dette regel appendix vil være gældende, indtil der fra Dansk Klatreforbunds side offentliggøres en
ny version på Dansk Klatreforbunds hjemmeside.

DANSKE TILPASNINGER:
Hvem kan deltage
Danske Mesterskaber
Danmarksmesterskaberne er åben for:
- klatrere som er medlem af en af Dansk Klatreforbunds medlemsklubber og har været bosiddende
Danmark de seneste 12 måneder.
- Danske statsborgere bosiddende i udlandet som er medlem af en af Dansk Klatreforbunds
medlemsklubber.
Dispensationer ved DM kan gives af Dansk Klatreforbunds konkurrenceudvalg.
Danmarksserierne – Boulder Cup & Lead Cup
- Klatrere som er medlem af en af Dansk Klatreforbunds medlemsklubber
- Udenlandske klatrere som er medlem af en foreningsklub i Danmark eller udenlandske klatrere
som er medlem af en klub under det pågældende lands nationale forbund.
Aldersklasser
Senior Danmarksmesterskaber
Senior
Klatrerer som fylder 16 år eller mere i konkurrenceåret
Junior Danmarksmesterskaber
Juniors
Klatrerer som fylder 18 eller 19 I konkurrenceåret
Youth A
Klatrerer som fylder 16 eller 17 i konkurrenceåret
Youth B
Klatrerer som fylder 14 eller 15 i konkurrenceåret

Konkurrencer med både junior og senior klasser
Ved afvikling af junior og senior klasser ved samme konkurrence skal juniorer følge den juniorklasse
som de passer i. Det er dermed ikke valgfrit hvilken klasse man vil deltage i.

IFSC – Danske tilpasninger
Titler i IFSC regelsættet
”IFSC” tolkes som DKLAF
”Medical doctor” skal tolkes som minimum samaritter eller tilsvarende.
”Jury President” skal tolkes som Overdommer
”IFSC officials” skal tolkes som Dklaf repræsentanter.
”IFSC Judge” tolkes som Rute- eller Problem dommer (og altid overdommer)
”IFSC Disciplinary Commission” tolkes som DKLAF’s (Ordens- og amatørudvalg)
”Team Officials” er trænere og holdledere - ikke chauffører og interesserede forældre etc.
3 Generelle regler:
3.4.4
Regler om team uniform er uden betydning i Danmark
Udleveret stævne t-shirt, løst nummer eller ligene, skal bæres, under hele konkurrencen, og må
ikke ødelægges eller på anden måde modificeres.
3.4.7
Endnu Ingen regler for reklame i Danmark
3.6
Ingen regler for rangliste placering i forhold til startnummer

4 Disciplinære procedurer
4.2.5.
Tildeling af 3 gule kort medfører udelukkelse

5 Anti doping
Her anvendes Danske anti doping regler

6 Lead konkurrencer
6.1.1
Der er ingen specifikke krav til Lead væggens højde, vinkler og føringslinjer.
I forbindelse med tildeling af konkurrencer til de enkelte klubber vurderes væggens egnethed af
Klatreforbundet.
6.1.2
Der bliver ikke afholdt semifinaler i forbindelse med danske mesterskaber

6.4.1
Der er ingen specifikke krav til rutedommerne i Danmark
6.5.1
Finalister i forhold til antal tilmeldte deltagere pr. klasse:
10 deltagere -> 8 finalister
9 deltagere -> 7 finalister
8 deltagere -> 6 finalister
7 deltagere -> 5 finalister
6 deltagere -> 4 finalister
5 deltagere -> 4 finalister
4 deltagere -> 4 finalister
3 deltagere -> 3 finalister
6.7.1
Hvis konkurrencen har 2 kvalifikationsruter skal den enkelte klatrer have ca. 50 min. hvil fra
afslutning af en rute til start på den næste. Hvis der er flere kvalifikationsruter bortfalder
denne regel.
6.7.4
Ingen specifikke krav til isolationstider i Danmark.
6.7.20
Ingen krav om præsentation af klatrerne i Danmark
6.8.1
Tidsgrænsen på 30 minutter kan afviges.
Det tilstræbes at ruten demonstreres af en klatrer af tilnærmelsesvis samme fysik som dem der
efterfølgende skal klatre ruten.
6.12
Video optagelse er ikke et krav men skal tilstræbes, hvor det er praktisk muligt. Især i finaler vil det
være hensigtsmæssigt at filme. Når der vælges at filme skal alle forsøg på ruten filmes.
6.13.1
Protester skal afleveres på dansk.
6.13.2
Størrelsen af det fee der skal betales er fastsat til 500,00 DKK
6.13.3
Der kræves kun to klubber for at indgive en “Safety Appeal” i Danmark

6.13.4
Overdommeren varetager klager
6.13.5
En klage kan indledningsvis være mundtlig og overdommeren kan udvide tiden.

7 Bouldering
7.1.2
Senior:
Ved DM består kvalifikationsrunden af 5 problemer som klatres on-sight i rotation.
Der klatres ikke semifinale i Danmark.
Junior DM følger EYC formatet
En kval runde består af 8 problemer som klatres som Totalboulder
Finalen består af 4 problemer som klatres on-sight.
Ved andre konkurrencer - f.eks. Boulder Cup og Junior Battle - kan kvalifikationen bestå i en
Totalboulder med 10 - 25 problemer.

7.2.1
Klatrevæggen skal være godkendt til konkurrence brug af Klatreforbundets konkurrenceudvalg
/Klatreforbundet.
7.2.2
Krav er ikke relevante i Danmark
7.2.3
Ingen krav om en ”scene-boulder” i Danmark
7.2.4
I Danmark klatrer alle i èn gruppe
7.4.1
Der er ikke specifikke krav til dommerne i Danmark.
Ved DM har hvert problem en boulder dommer. Der kan dog gives dispensation fra denne regel af
overdommer. Ved andre konkurrencer er det frit.
7.4.5
Der gives et signal når der er 1 minut tilbage af tiden på problemet, og når tiden på problemet er
udløbet. De to signaler må ikke kunne forveksles.

7.5.1
Finalister i forhold til antal deltagere pr. klasse:
8 deltagere -> 6 finalister
7 deltagere -> 5 finalister
6 deltagere -> 4 finalister
5 deltagere -> 4 finalister
4 deltagere -> 4 finalister
3 deltagere -> 3 finalister
7.5.2
Der er kun èn startgruppe
7.6.2
Ingen regler for rangliste placering i forhold til startnummer
7.7.4
Ingen specifikke krav til isolationstider i Danmark.
7.7.11
Gælder ikke i Danmark
Hvis isolations faciliteterne ikke tillader 2 separate isolationer, skal denne deles således at der ikke
deles “beta” med konkurrenter der ikke har været på problemet.
7.12.1
Video optagelse er ikke noget krav men skal tilstræbes, hvor det er praktisk muligt. Især i finaler vil
det være hensigtsmæssigt af filme. Når det vælges at filme skal alle forsøg på ruten filmes.
7.12.2
Videomaterialet skal godkendes af overdommeren.
7.13.1
Protester skal afleveres på dansk.
7.13.2
Størrelsen af det fee der skal betales er fastsat til 500,00 DKK
7.13.3
Der kræves kun to klubber for at indgive en “Safety Appeal”.

7.13.4
Overdommeren varetager denne opgave.
Klagen kan indledningsvis være mundtlig og overdommeren kan udvide tiden

