BELGISCH KAMPIOENSCHAP KERSTBOOMWERPEN
Wedstrijdreglement
Art. 1: Aard van het evenement
Het Belgisch Kampioenschap Kerstboomwerpen is een volwaardig sportief evenement met een
ludiek karakter. De competitieve aard van het evenement mag onder geen enkel geding afbreuk
maken aan de warme en familiale sfeer die de organisatie voor ogen heeft. Elke inbreuk op deze
basisregel zal door de voorzitter van de Jury gesanctioneerd worden met een diskwalificatie.
Daarentegen kunnen enthousiaste uitlatingen en warme initiatieven rekenen op alle
aanmoedigingen van de organisatie. Zo zullen bijvoorbeeld verkleedde kerstboomwerpers of
deelnemers met een kerstboom accessoire extra aangemoedigd worden door de organisatie, de
jury en de aanwezige supporters.

Art. 2: Geldige deelname
Elke kerstboomwerper dient ingeschreven te zijn voor het uitvoeren van een geldige worp.
Individuele kerstboomwerpers schrijven zich in via www.motum.brussels of aan de
inschrijvingstand ter plaatse (in de mate van de beschikbare plaatsen). De eerste worp is gratis. De
meest competitieve werpers kunnen een tweede of derde worp uitvoeren voor de zachte prijs van
2 euro per worp, met een maximum van 3 worpen in het totaal. De individuele competities duren
van 17u tot 22u00.
Deelname voor kinderen tussen de 3 en de 12 jaar is volledig gratis. Inschrijvingen ter plaatse. De
competitie voor de kinderen duurt van 17u15 tot 19u. De wedstrijd van de kinderen zal
voorafgegaan worden door een opwarming van 17u tot 17u15.

Ploegen schrijven zich op voorhand in via www.motum.brussels. De deelname voor ploegen kost
€10,oo per ploeg (fles cava in de prijs inbegrepen). De inschrijving is pas geldig nadat het geld op
de rekening van Motum vzw ontvangen is of op vertoon van een betalingsbewijs.
Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer kennis van dit reglement te hebben genomen en
verklaart zich hiermee akkoord. De organisatie is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor
schade (lichamelijk of materieel) toegebracht door de deelnemer aan zichzelf, derden of aan de
voorziene infrastructuur.

Art. 3: Categorieën
Er zijn 4 categorieën kerstboomwerpers:
- Kinderen (geboren in 2007 of later)
- Dames (Heren als vrouw verkleed worden gediskwalificeerd)
- Heren (Baarden welkom, doch niet verplicht)
- Ploegen (min. 4 – max 10 verschillende kerstboomwerpers per ploeg, ongeacht het
geslacht).
Er wordt een rangschikking opgesteld per categorie.

Art. 4: De geworpen kerstbomen
Voor aanvang van de wedstrijd zal de voorzitter van de jury in overleg met de leden van de jury
specifieke kerstbomen toewijzen voor dames, heren, en kinderen, ook als deze deel uitmaken van
een ploeg. De kerstbomen worden gekalibreerd op basis van volgende criteria:
- Voor kinderen: klein, schattig, niet te zwaar
- Voor vrouwen: al wat minder klein, pikt niet te hard aan de zachte handjes, mag iets wegen
- Voor de mannen: Een serieuze kerstboom, best wel ruw met sterke naalden, geen al te
makkelijke greep
Per categorie worden er 2 kerstbomen voorzien waarvan het gewicht maximaal 10% van elkaar zal
afwijken. Men zal eerst werpen met de zwaarste van de kerstbomen. Wanneer een kerstboom 10%
lichter is geworden dan de 2de kerstboom zal men overschakelen naar de 2de kerstboom om de
continuïteit van de sportieve resultaten te waarborgen doorheen de duur van de competitie.
Elkeen mag werpen met een zwaardere kerstboom, maar niet met een lichtere kerstboom dan
toegewezen aan de categorie.
Motum vzw zet een assortiment kerstbomen ter beschikking aan de oefenpiste zodat
kerstboomwerpers zich in optimale omstandigheden kunnen opwarmen.

Art. 5: Aantal pogingen
Elke individuele kersboomwerper heeft recht op 1 gratis poging. De tweede en derde worp zijn
betalend voor een individuele kerstboomwerper.
Ploegen moeten minimum 4 worpen en maximum 10 worpen per ploeg uitvoeren ongeacht het
aantal werpers per ploeg. Elke werpen van een ploeg dient minimum 1 worp uit te voeren.
Oefenworpen zijn alleen mogelijk op de oefenpiste en in functie van de beschikbare plaats en tijd.

Art 6: Geldig werpen
Een worp is enkel geldig indien:
1. De scheidsrechter toelating heeft gegeven om te werpen;
2. 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 geworpen wordt zonder hulpmiddelen of externe hulp ander dan de
kersboomwerper opgeroepen door de jury.
5. De kerstboom, na het meten, door de werper terug naar het startvak werd gebracht.
Bijkomende bepalingen:
1. Indien de geworpen kerstboom bij het landen in stukken breekt of indien er onderdelen van
de geworpen kerstboom afkraken is het steeds het zwaarste kerstboomdeel dat gemeten
zal worden.
2. Door veiligheidsoverwegingen zijn de zogenoemde “Helikopterworp” en
“Hamerslingerworp” verboden.
3. De beslissingen van de jury zijn soeverein en onaanvechtbaar.

Art.7: 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 door de werper en wordt de afstand
gemeten tot aan het positiepaaltje.

Art. 8: Klassement
Nadat elke deelnemer zijn worp heeft voltooid wordt het resultaat zorgvuldig genoteerd door de
jury met duidelijke vermelding van de categorie.
Voor de groepscategorie geldt als score het gemiddelde van het aantal worpen. Indien een
kerstboomwerper van een groep een ongeldige worp uitvoert zal de afstand van 0m gelden voor
deze worp en meegeteld worden in het gemiddelde.

Tussentijdse klassementen worden door de jury per categorie opgesteld en vrijgegeven. De jury
proclameert op het einde van de competitie de eerste drie laureaten per categorie. De winnaar van
elke categorie zal zich Belgisch Kampioen Kerstboomwerpen noemen van het kalenderjaar waarin
het evenement plaatsgevonden heeft en dit tot en met de volgende editie van het Belgisch
Kampioenschap Kerstboomwerpen georganiseerd door Motum vzw.

