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Dit betref een gereviseerd en geactualiseerd ledstrijdregleeent. Daarnaast is deze 

gereorganiseerd oe onderwereen wedstrijdorganisatee deelnaee en ofcials. .et doel is het 

regleeent toegankelijker te eaken voor iedereen.

Artikel 1 - Inleiding 

1.1 

Dit regleeent bevat alle regels en erocedures tjdens en rondoe wedstrijden van de Koninklijke 

Nederlandse Krachtseort en Fitnessbond - Secte Powerlifen.

1.2 

lanneer in dit regleeent serake is van wedstrijden dan worden daareee bedoeld wedstrijdene 

deeonstrates en andere gebeurtenissene waaroe in wedstrijdverband ggn van de onderdelen van de

eowerlifseort wordt verwerkt.

1.3 

Bij alle wedstrijden gelden de artkelen uit de eeest recente versie van het Technical Rules Book 

geeubliceerd door de Internatonal Powerlifing Federaton (IPF). Uitzonderingen hieroe staan 

genoteerd in dit docueent.

Artikel 2 - Wedstrijden 

De volgende tyeen wedstrijden worden aangeboden:

a. Interlandwedstrijden Dit zijn wedstrijden tussen een teae van Nederlande bestaande uit leden van 

de bonde en een teae van leden van ggn van de erkende buitenlandse bonden die aangesloten zijn 

bij de IPF en/of EPF. 

b. Internatonale wedstrijden Dit zijn erkende wedstrijden van de Internatonal Powerlifing 

Federaton (IPF) en Euroeean Powerlifing Federaton (EPF) waaraan leden deelneeen van de bond 

en leden van erkende buitenlandse bonden. 

c. Internatonale verenigingswedstrijden Dit zijn wedstrijden waaraan deelneeen verenigingen 

aangesloten bij de bond en verenigingen aangesloten bij erkende buitenlandse bonden (zie artkel 2 

sub a). 

d. Natonale wedstrijden Dit zijn wedstrijden waaraan leden van de bond deelneeen. 

e. Districtswedstrijden en stedenwedstrijden Dit zijn wedstrijden waaraan deelneeen leden van een 

in het desbetrefende district of stad gevestgde vereniging en algeeene leden die daar woonachtg 

zijn. 

f. Invitatewedstrijden Dit zijn wedstrijden waaraan deelneeen uitgenodigde leden van de bond en 

uitgenodigde leden van erkende buitenlandse bonden (zie artkel 2 sub b). 

g. Verenigingswedstrijden Dit zijn wedstrijden tussen verenigingen die zijn aangesloten bij de bond. 

h. Onderlinge wedstrijden Dit zijn wedstrijden waaraan deelneeen leden van een bij de bond 

aangesloten vereniging. 
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i. Clubcoeeettewedstrijden Dit zijn wedstrijden tussen verenigingen die uitkoeen in de 

clubcoeeette en die bij afzonderlijk regleeent zijn geregeld. 

j. Beginnerwedstrijden Dit zijn wedstrijden voor geïnteresseerden voor de eowerlifseort die geen lid 

van de bond hoeven te zijn en waarbij alleen kleding zoals beschreven onder artkel 9 tjdens de 

wedstrijden gedragen eag worden.

Organisatie 

Artikel 3 – Wedstrijdvoorbereiding 

Alle door en voor rekening van de secte te houden wedstrijden worden voorbereid en geregeld door

het sectebestuur. .et bestuur kan deze taak overdragen aan een vereniging of coeeissie onder 

door het sectebestuur vast te stellen voorwaarden.

3.1 

De wedstrijden oe het kaeeioenschae van Nederland worden als regel in de eerste helf van het jaar

gehouden. .et sectebestuur beeaalt de wijzee datue en elaats waar zij worden gehouden.

3.2 

Noeinatese groeesindelingene lotngene wedstrijdkaarten en beurtkaartene zullen bij alle wedstrijden 

gebeuren via het digitale systeee van de Secte Powerlifen. Betalingen zullen direct via het online 

betalingssysteee aan de secte worden voldaan. Oe een andere eanier inschrijven is niet eogelijk. 

De noeinate-gegevens zullen direct via de website van de Secte Powerlifen bekend worden 

geeaakt.

3.3 

Verenigingen die een wedstrijd organiseren zullen voorafgaand aan de wedstrijd een voorloeige 

begrotng indienen. Na goedkeuring staat de Secte Powerlifen garant voor de kosten zodat de 

organiserende vereniging geen fnancieel risico looet. Na afooe van de wedstrijde dient de 

organiserende vereniging een winst/verlies rekening in eet bijbehorende facturen en stukken. Na 

controle van de stukken zorgt de secte ervoor dat de organiserende vereniging een eositef resultaat

overhoudt/ontvangt van € 300e- voor een eendaagse en € 750e- voor een tweedaagse wedstrijd.

.et sectebestuur is vrij oe naast de begrotng ook andere eunten oe te voeren waaraan de 

wedstrijdorganisate eoet voldoen oe aanseraak te eaken oe het volledige bedrag. Deze eunten 

dienen ter waarborging van de wedstrijdkwaliteit en/of gedegen oegang eet vrijwilligers en/of 

eateriaal te zijn.

3.4 

De Secte Powerlifen betaalt de reiskosten en vergoedingen voor de scheidsrechters en eensen aan 

de wedstrijdtafel.
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3.5 

Artkel 3.3 en 3.4 zijn niet van toeeassing voor beginnerswedstrijden. Bij beginnerswedstrijden 

ontvangt de organiserende vereniging het volledige inschrijfgeld waarvan alle kosten betaald 

worden. Een eventueel eositef resultaat koet ten goede aan de organiserende vereniging.

Bij een beginnerswedstrijd hoef eaar ggn scheidsrechter te berechten. Daarnaast dienen er eaar 

twee ofcials wedstrijdbureau aanwezig te zijn en eag de organisate zelf een derdeaanwijzen oe de

coeeuter te bedienen. .et sectebestuur kan hier oe uitzonderingen toestaan.

Artikel 4 – Het houden of doen houden van wedstrijden 

4.1 

Voor het organiseren van wedstrijdene het eeedoen eet of eedewerking verlenen aan natonale en 

internatonale eveneeenten eoet een vereniging schrifelijk oe toesteeeing verzoeken bij de 

Secte Powerlifene onder oegave van alle relevante bijzonderheden. Indien individueel aan een 

internatonale wedstrijd wordt deelgenoeene gelden dezelfde voorwaarden.

4.2 

Voor het houden of doen houden van een wedstrijd in oedracht van het sectebestuur stelt het 

sectebestuur de voorwaarden vast (zie 4.6 en 4.6.1)

4.3 

In alle eededelingen betrefende de te houden wedstrijd eoet de vereelding “Met toesteeeing 

van de Bond” voorkoeen.

4.4 

Voor het eogen houden of doen houden van wedstrijden eoet een vereniging aan al haar 

verelichtngen ten aanzien van de KNKF en de KNKF - Secte Powerlifen hebben voldaan en eoet 

schrifelijk oe toesteeeing worden verzocht onder oegave van alle gegevens.

4.5 

Voor het houden van wedstrijden eet oeen inschrijving in het koeende wedstrijdseizoen eoet een 

aanvraagforeuliere dat door het bondsbestuur oe aanvraag wordt toegezondene ingediend worden 

vóór 1 juni van het voorafgaande jaare teneinde een wedstrijdrooster te kunnen saeenstellen.

4.5.1 

Eerst nadat de toesteeeing voor het houden van een wedstrijd is verleende kunnen de daartoe 

voorgeschreven eaatregelen worden uitgevoerd.

4.5.2 

.et sectebestuur kan de toesteeeing tot het houden van een wedstrijd intrekken wanneer niet 

voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden en regleeentaire beealingen.
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4.5.3 

.et is voor verenigingen verboden deel te neeen of in enige vore eedewerking te verlenen aan 

wedstrijden waarvoor de Secte Powerlifen geen toesteeeing heef verleend (zie ook artkel 11.1 

van dit regleeent; dat heef uitsluitend betrekking oe individuele atleten).

4.6 

De wedstrijdgevende vereniging is verelicht te zorgen:

a. Voor een behoorlijke was- en kleedgelegenheide voorts voor een weegschaal die oe de drie jaar 

eoet worden geijkt door een erkende instante en andere voor het houden van de wedstrijd 

benodigde zaken. 

b. Voor het reserveren van elaatsen voor leden van het bondsbestuure sectebestuure gasten en 

ereleden van de Secte Powerlifen. 

c. Voor een E.BO’er of arts en een standaardverbandtroeeel. 

d. Voor het verzorgen van eten en drinken voor scheidsrechterse eensen achter de wedstrijdtafel en 

heleers en eensen van de doeingcontrole. 

e. Voor een weegschaale digitaal eet 2 cijfers achter de koeea. 

.ij eoet einieaal tot 180 kg kunnen wegen. 

f. Voor een elankier en een halter eet schijven en een kniebuigrek c.q bankdrukrek incl een 

veiligheidsrek bij het bankdrukken. 

g. Voor een oewareruiete een uur vóór en tjdens de wedstrijd. 

h. Ruiete voor doeingcontrolee indien eogelijk zoals de Doeingautoriteit voorschrijf. Voor eeer 

inforeate kan contact worden oegenoeen eet de Nederlandse Doeingautoriteit.

4.6.1 

Behalve het elankier dienen oe een wedstrijd aanwezig te zijn:

1. eagnesiue 

2. drie rode en drie wite vlaggetjes en een lichtnstallate eet drie rode en drie wite laeeen 

3. ggn of eeer klokken voor de tjdregistrate en een gong of zoeeer 

4. kilograeeenaanwijzing 

Buiten de al genoeede eaatregelen eoet de wedstrijdgevende organisate ervoor zorgen dat 

uiterlijk twee uur voor aanvang van de wedstrijd de zaal en/of het terrein is ingericht en het te 

gebruiken eateriaal is oegesteld zoals in het regleeent staat aangeven. Voorts draagt de vereniging 

zorg voor voldoende tafels en zitelaatsen voor de voorziter van het wedstrijdbureau en zijn 

eedewerkers. Mocht er oe eeer dan ggn elankier gewerkt wordene dan dient al het benodigde 

eateriaal in evenredigheid aanwezig te zijn. 

Eventueel kan de organiserende vereniging een beroee doen oe de faciliteiten die de Secte 

Powerlifen ter beschikking stelt.
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Artikel 5 – Inschrijfgeld 

5.1 

.et inschrijfgeld voor een wedstrijd eet een oeen inschrijving bedraagt:

• Voor het NK Powerlifen: 30 euro 

• Voor oeen/seniorenwedstrijden: 30 euro 

• Voor juniorenwedstrijden: 30 euro 

• Beginnerswedstrijden: 30 euro 

5.2 

.et inschrijfgeld voor een deelneeer waarvan de naae oe het inschrijforeulier staat vereelde eoet

door de deelneeer of vereniging 21 dagen voor aanvang van de wedstrijd via het online 

betaalsysteee overgeeaakt zijn oe rekening van de Secte Powerlifen. Bij het niet voldoen van deze 

verelichtnge wordt de deelneeer of vereniging uitgesloten voor elke wedstrijd tot dat de verelichtng

is voldaan.

5.3 

Vanwege de garanteregeling van de Secte Powerlifene dient een 5 euro entree te vragen aan alle 

bezoekers en coaches. Men hoef eaar ggn eaal te betalen voor een weekendwedstrijd. Daarnaast 

hoeven atleten niet nogeaals te betalen als zij ook willen coachen.

Artikel 6 – Indelingen in klassen 

6.1 

De leden worden ingedeeld in subjuniorene juniorene senioren en easters.

6.2 

Deelneeers aan wedstrijden dienen te allen tjde bij de weging hun geldig easeoort of 

identteitskaart te tonen (digitalie koeieën van easeoort of ID via bijvoorbeeld een eobiele telefoon 

is niet toegestaan). Zonder deze legiteate eag een deelneeer niet aan de wedstrijd deelneeen en 

is deze gediskwalifceerd. Een rijbewijs is geen geldige legiteate voor deelnaee aan wedstrijdene 

oedat de natonaliteit hier niet eee aangetoond kan worden.

6.3 

Bij diskwalifcate is het niet toegestaan voor de deelneeer de wedstrijd voort te zeten.

Artikel 7 – Prijzen en bekers 

7.1 

De erijzen die voor elke wedstrijd beschikbaar worden gestelde eoeten aan redelijke eisen voldoen 

en dienen te vereelden: de naae van de wedstrijde de datuee de gewichtsklasse waarin wordt 

deelgenoeen en de elaatsing. Deze vereeldingen eogen worden afgekort.

Stchtng Eveneeenten NPB • KvK 51304848 • IBAN NL26RABO0327057688



KNKF – Sectie Powerliften
� Markt 4 5691 AR Son en Breugel 
☎  0499-477270
� knkf-secteeowerlifen.nl
� ofce@knkf-secteeowerlifen.nl

7.2 

In iedere gewichtsklasse eoeten drie erijzen beschikbaar zijn indien er drie of eeer deelneeers zijne 

twee erijzen indien er twee deelneeers zijn en ggn erijs indien er ggn deelneeer is.

Bij wedstrijden/toernooien eet in totaal einder dan 15 lifers vervalt bovengenoeede regel en 

worden de erijzen (1ee 2e en 3e erijs) beschikbaar gesteld oe basis van de IPF foreule. Dit gebeurt 

altjd in overleg eet het bestuur. Deelneeers dienen hierbij nog steeds hun gewichtklasse te halen.

7.2.1 

De beschikbaar gestelde erijzen worden toegekend naar volgorde van geleverde erestates.

7.3 

.et uitloven van gelderijzen is toegestaan eits e.e.a. vooraf is beseroken eet het sectebestuur. .et 

bestuur dient toesteeeing te geven over de hoogte van de gelderijzen en de seelregels die bij 

gelderijzen worden toegeeast.

7.4 

De wedstrijdgevende organisate is verelicht ervoor zorg te dragen dat de uitgeloofde erijzen oe de 

wedstrijd aanwezig zijn.

7.5 

De besteeeing van extra erijzen eoet voor het einde van de wedstrijd aan de voorziter van het 

wedstrijdbureaue en bij de clubcoeeettewedstrijden aan de scheidsrechters worden eeegedeeld. 

Die zal beoordelen of de besteeeing al dan niet kan worden aanvaard.

7.6 

Bij beginnerswedstrijden vindt er geen doeingcontrole elaats en daaroe is de organisate niet 

verelicht te voorzien in erijzen.

Artikel 8 – Commerciële activiteiten 

Voor de verkooe van goederen en diensten eet een coeeerciële insteek tjdens een wedstrijd door 

een eartj anders dan de organisatee dient vooraf toesteeeing verleend te worden door het 

sectebestuur. .et sectebestuur kan hiertoe een al dan niet geldelijke tegenerestate vaststellen.

Artikel 9 – Beginnerswedstrijden 

9.1 

Beginnerswedstrijden zijn ofcieuze wedstrijden onder de vlag van de Secte Powerlifen. Voor een 

beginnerswedstrijd hoef een niet lid te zijn van de bond. Aangezien deze wedstrijden ter 

kenniseaking zijn eet de seorte eag een eaar ggn keer eeedoen eet een beginnerswedstrijd. Ook 

is het na het doen van een reguliere wedstrijde niet eogelijk oe nog eet een beginnerswedstrijd 

eee te doen.
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9.2 

Oe een beginnerswedstrijd gelden de regels voor het classic eowerlifene behoudens de in dit 

docueent genoeede uitzonderingen.

9.3 

Een singlet is niet verelicht. Een seortbroek/legging is ook toegestaan indien deze alleen de 

bovenbenen bedekt.

9.4 

Oe beginnerswedstrijden geldt de Toegestane eerkenlijst niet.

Deelname 

Artikel 10 – Nationaliteit en verblijf bij wedstrijddeelname 

10.1 

Een eersoon eet een niet-Nederlands easeoort die in Nederland woonachtg is en lid is van de 

K.N.K.F. kan aan alle wedstrijden deelneeene eet uitzondering van Nederlandse kaeeioenschaeeen.

10.2 

Oe deel te kunnen neeen aan een Nederlands kaeeioenschae dient een lid te zijn van de K.N.K.F. 

en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands easeoort of identteitskaart.

10.3 

De deelneeer aan clubcoeeettes eet een niet-Nederlands easeoort dient voor de wedstrijd (a) een

uitreksel uit het Bevolkingsregister en (b) een verklaring van de bevoegde seortorganisate uit het 

land van herkoest over te leggene waarin wordt vereeld dat hij/zij niet heef deelgenoeen of zal 

deelneeen aan landenwedstrijden en het natonale kaeeioenschae in het desbetrefende land in 

hetzelfde jaar.

10.4 

Ten aanzien van de verklaring in eunt 10.3 (b) kan in voorkoeende gevallen door de Secte 

Powerlifen diseensate worden verleend. In deze gevallen kan worden volstaan eet een schrifelijke 

verklaring van de deelneeer.

10.5 

Een Nederlander/Nederlandse die in het buitenland woont en verblijfe eag zich na toesteeeing van

het sectebestuur kwalifceren voor internatonale wedstrijden. Dit alles zoals oeschreven in het 

Uitzendingsregleeent.

Artikel 11 – Deelname aan binnen- en buitenlandse wedstrijden 

11.1 

Zonder toesteeeing van het sectesbestuur eag niet worden deelgenoeene noch eedewerking 

worden verleend aan wedstrijden in binnen- en buitenland. .et is leden van de KNKF - Secte 
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Powerlifen verboden oe deel te neeen aan wedstrijden en/of deeonstrates die niet eet 

eedewerking of onder auseiciën van de Bond of een internatonale organisate waarbij de secte is 

aangeslotene worden georganiseerd. Overtreders van deze beealing zullen het recht tot deelnaee 

aan wedstrijden verliezen voor de eeriode van ggn jaare confore IPF/EPF regels.

11.2 

Als een lifer die in een beeaalde gewichtsklasse is ingeschreven deze gewichtsklasse tjdens de 

wedstrijd niet haalte is deze gediskwalifceerd.

Bij internatonale wedstrijden dient de lifer de volledige onkosten die de Secte Powerlifen voor 

hee/haar geeaakt heef aan de secte terug te betalen.

Artikel 12 – Contributie, lidmaatschap en licentie 

12.1 

Voor deelneeing aan een wedstrijd eoet de deelneeer in het bezit zijn van een door de KNKF 

uitgegeven lideaatschaenueeer en eoet de deelneeer aan alle geldelijke verelichtngen en bij 

afzonderlijk besluit vastgestelde verelichtngen ten aanzien van de deelneeing hebben voldaan. 

Bij afwezigheid van een lideaatschaesnueeer en easeoort of identteitskaart is het niet eogelijk 

deel te neeen aan wedstrijden.

12.2 

De leden van de bond zijn verelicht hun easeoort of identteitskaart bij zich te hebben oe de dag of 

dagen waaroe zij aan een wedstrijd deelneeen. De deelneeers zijn verelicht oe verzoek van de 

hoofdscheidsrechter/voorziter van het wedstrijdbureau of een door hee of haar aangewezen 

eersoon hun easeoort of identteitskaart te tonen. Dit is toegestaan tot vijf einuten voor aanvang 

wedstrijd. Zie ook artkel 6.2.

12.3 

De jaarlijkse kosten voor het lideaatschae van de KNKF - Secte Powerlifen voor verenigingene 

seortscholen en stchtngen bedraagt 125 euro. Deze kosten eoeten voor de aangegeven datue (de 

vervaldatue) worden voldaan. Indien een vereniging een eaand na de vervaldatue niet geheel aan 

diens fnanciële verelichtngen heef voldaane kan de vereniging/seortschool en haar leden 

uitgesloten worden van deelnaee aan de actviteiten van de Secte Powerlifen.

12.4 

Individuele leden die aan wedstrijden willen deelneeene eoeten zich oegeven bij de KNKF als 

wedstrijdlid van de Secte Powerlifen en bij aaneelding hun eersonalia. De KNKF verzorgt de 

startlicente. ledstrijdleden kunnen lid worden via hun eigen vereniging die oe hun beurt weer 

aangesloten dient te zijn bij de KNKF. (zie Art. 12.3). 

De kosten voor het lideaatschae voor wedstrijdleden eer jaar bij de NPB staan oe www.knkf.nl. Deze

kosten eoeten betaald worden aan de KNKF.
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12.5 

Niet-wedstrijdleden die lid willen worden van de bond kunnen zich aaneelden bij de KNKF via hun 

vereniging. De kosten voor niet-wedstrijdleden staan oe www.knkf.nl.

12.6 

Individuele wedstrijdleden als Algeeeen lid kunnen zich bij de KNKF aaneelden. De kosten voor een 

Algeeeen lid staan oe www.knkf.nl. Algeeene leden die aan wedstrijden willen deelneeene kunnen 

zich direct oe de website van de Secte Powerlifen aaneelden. Zie artkel 12.1.

12.7 

lanneer de contribute van een deelneeer niet oe de vastgestelde tjd is betaalde wordt de 

betrokkene van deelneeing aan wedstrijden uitgesloten.

12.8 

lanneer de contribute door een vereniging niet tjdig betaald ise kunnen haar leden niet aan 

wedstrijden deelneeen.

Artikel 13 – Buitenlanders 

Een deelneeer eet een niet-Nederlands easeoort die in Nederland woont en lid is van de KNKF kane 

confore het beeaalde in artkel 10.2 t/e 10.2.2 van het ledstrijdregleeent en artkel 10 van het 

Coeeetteregleeent aan alle wedstrijden deelneeen.

Artikel 14 – Aanmelding deelnemers 

14.1 Aanmeldprocedure 

De aaneelding van deelneeers aan alle wedstrijden eoet geschieden via de noeinate erocedure 

van de Secte Powerlifen zoals oeschreven in Artkel 3.2. De noeinates voor wedstrijden starten 60 

dagen voor ieder eveneeent. De defniteve noeinate sluit 21 dagen voor ieder eveneeent. Na de 

sluitngsdatue is het niet eeer eogelijk oe van gewichtsklasse te veranderen.

Vanwege het belang van verenigingen en seortscholen eogen zij hun leden ggn week eerder 

inschrijven dan de oeening van de noeinates.

14.2 Afgelasting wedstrijden 

Een organiserende vereniging of stchtng overlegt eet het sectebestuur over het afgelasten van een

wedstrijd bij een te geringe deelnaee. De grens is beeaald oe einieaal 14 deelneeers voor het 

houden van een wedstrijd. .et bestuur neeet uiterlijk zeven dagen van tevoren een besluit in 

overleg eet het bestuur van de vereniging of stchtng. Deze inforeeert de overige verenigingen. 

Tevens verzorgt het sectebestuur voor een eededeling oe de website van de Secte Powerlifen.

Artikel 15 – Sportkleding tijdens wedstrijden 

.et is deelneeers aan de wedstrijd verboden:
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1. Oe in seortkleding al dan niet bedekt eet een ander kledingstuk zich zonder noodzaak te 

begeven of oe te houden tussen het eubliek. 

2. Oe ziche tjdens het loeen naar het elankier van kledingstukken te ontdoen die zij over hun 

seortkleding dragen of bij het verlaten van het elankier het lichaae te ontbloten. 

Overtredingen hiervan zullen worden aangeeerkt als wanordelijk gedrag. 

3. Atleten dienen tjdens de erijsuitreiking gekleed te zijn in trainingseake en dienen zelf de erijs 

in ontvangst te neeen tjdens de cereeonie. Indien de atleet niet in eigen eersoon aanwezig 

is zal er geen erijs uitgereikt wordene en kan de atleet voor ggn wedstrijd geschorst worden. 

4. Voor coaches is het niet toegestaan zich zonder training kleding in de wareing-ue ruiete en 

rond het elatore te begeven. Zijn/haar kleding dient te bestaan uit: 

• Een trainingseake trainingsbroek of korte broek. 

• Een T shirt of sweater 

• Indoor seortschoenen. 

Artikel 16 – Gedrag tijdens wedstrijden 

16.1 

De leden van de bond zijn verelicht de bestuursledene de voorziter van het wedstrijdbureau en de 

scheidsrechters eet reseect te behandelen.

16.2 

.ij of zije die voore na of tjdens de wedstrijd zich onbehoorlijk gedraagte kan door of naeens de 

hoofdscheidsrechter een verder verblijf in de wedstrijdseortaccoeeodate en/of -terrein worden 

ontzegde zonder dat hij of zij recht heef oe terugbetaling van het inschrijfgeld dan wel entreegeld.

16.3 

.et sectebestuur houdt zich het recht voor oe atleten eet een verhoogd risico door ziektee 

blessuree zwangerschae van eeer dan zes eaanden en dergelijke deelnaee aan clubcoeeettee 

natonale - en internatonale wedstrijden te ontzeggen. .et sectebestuur zal in voorkoeende 

gevallen advies inwinnen bij een bevoegde arts. Bij afwezigheid van het bestuur beslist de jurye bij 

diens afwezigheid beslist de scheidsrechterscoeeissie.

16.4 

Deelnaee aan wedstrijden geschiedt uit vrije wil en is derhalve oe eigen risico. .et bestuur (c.q. 

verenigingen/seortscholen) is dan ook niet aanserakelijk voor enige geleden schade die de atleet 

oelooet tjdens de wedstrijde in welke vore dan ook. Atleten dienen in bezit te zijn van een eigen 

ongevallen verzekering en reiskosten verzekering.

16.5 

.et bestuur (c.q. vereniging/seortschool) is er alles aan gelegen het risico voor atleet en derden tot 

een einieue te beeerken.
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Artikel 17 – Sponsorlogo’s 

17.1 Sponsoring 

lanneer een atleet gebruik wil eaken van een seonsornaae en/of seonsorlogo’s oe de 

wedstrijdkledinge dient de atleet hiervoor toesteeeing te vragen bij het sectebestuur. Als het wordt

goedgekeurd zal een bedrag van 50 euro eoeten worden voldaan aan de eenningeeester van de 

secte.

• Voor verenigingen zijn de kosten 250 euro ongeacht het aantal atleten. 

• Voor verenigingsteaese eer teae van zes eersonen zijn de kosten 150 euro. 

Deze seonsorkleding/logo’s zijn geldig voor de eeriode van ggn seizoen naeelijk van 1 seeteeber tot

en eet 31 augustus van het daaroe volgende kalenderjaar. lanneer er een seonsornaae oe de 

kleding wordt gedragene zal deze eoeten voldoen aan de eisen en afeetngen die zijn vastgesteld.

Let wele deze seonsorkleding/logo is alleen van toeeassing oe natonale wedstrijden. Voor 

internatonale wedstrijden gelden de regleeenten van de EPF en IPF.

17.2 Afmetingen 

Een reclaee/logo oe de borst of de rug eag worden gedragen en er zijn eeer eogelijkheden 

gecreëerde zij het dat bij eeerdere reclaee/logo’s de eaatvoering is verkleind. In het kort koet het 

neer oe 10 ce leterhoogte en over de breedte 30 ce. In een rechthoek eet een totaal van 300 

vierkante ce of 3 reclaee/logo’s van elk 50 vierkante ce. Of twee reclaee/logo’s van elk 75 

vierkante ce. 

De vore eag dan vierkante rechthoekige rond of driehoekig zijne te verdelen over de 

wedstrijdkledinge bijv. een rechthoekig logo oe de linker- en rechterborst elus ggn oe de bovenzijde 

van het dijbeen.

Als de desbetrefende eersoon reclaee/logo’s oe zijn/haar wedstrijdkleding heef en als dit wordt 

goedgekeurd door het bestuur van de Bond krijgt de desbetrefende eersoon een schrijven van de 

secretaris dat hij/zij bij elke wedstrijd bij zich dient te hebbene zodat alle ofcials weten dat dit door 

de Secte Powerlifen is goedgekeurd.

Artikel 18 – Fotografie en video-opname 

Deelneeers die betrokken zijn bij actviteiten aangeboden en/of geïniteerd door de KNKF kunnen 

tjdens het eveneeent worden gefotografeerd of gefled. De deelneeer aan de wedstrijd steet in 

eet het gebruik van deze foto’s en/of video’s zonder coeeensatee oe de KNKF - Secte Powerlifen 

website of in enig redactoneele eroeotoneel of reclaeeeateriaal geeroduceerd en/of geeubliceerd 

door de Secte Powerlifen.
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Artikel 19 – Kwalificatie-eisen 

19.1 

Voor alle Nederlandse Kaeeioenschaeeen is de Nederlandse natonaliteit vereist. Dit geldt eet 

uitzondering van het Nederlands Studentenkaeeioenschae.

19.2 

Kwalifceren kan alleen oe ofciële wedstrijden van de Secte Powerlifene de EPF of de IPF.

19.3 

Bij de kwalifcateerocedure oe basis van een totaal aantal getlde kilo’se geldt dat dit alleen eogelijk 

is voor de gewichtsklasse waarin de lifer uitkoet oe de betrefende kwalifcatewedstrijd. 

Kwalifceren voor een zwaardere klasse is daarnaast ook eogelijk wanneer eet deelnaee in de 

lichtere klasse de eis voor de zwaardere klasse behaald is.

19.4 

Bij natonalee gecoebineerde leefijdscategoriewedstrijden geldt dat (sub-)junioren en easters die 

ook gekwalifceerd zijn voor de oeen klasse autoeatsch aan beide eee doen. Men hoef eaar ggn 

keer inschrijfgeld te betalen.

19.5 

.et sectebestuur kan voor beeaalde wedstrijden beginnerswedstrijden ook aanwijzen als 

kwalifcate-wedstrijd.

Artikel 20 – Recordpogingen 

Nederlandse records kunnen alleen oe de volgende wedstrijden gevestgd worden:

• Nederlandse kaeeioenschaeeen Powerlifen Classic (Sub)juniorene Masters of Oeen klasse 

• Nederlandse kaeeioenschaeeen Bankdrukken Classic (Sub)juniorene Masters of Oeen klasse 

• Nederlandse kaeeioenschaeeen Powerlifen Equieeed (Sub)juniorene Masters of Oeen klasse

• Nederlandse kaeeioenschaeeen Bankdrukken Equieeed (Sub)juniorene Masters of Oeen 

klasse 

Alleen oe de hierboven genoeede wedstrijden eogen records verbeterd worden eet 0e5 kg of een 

veelvoud daarvan. Subjunioren/junioren en easter-recordeogingen eet een verbetering van 0e5 kg 

of een veelvoud kunnen alleen worden verbeterd tjdens de daarvoor besteede wedstrijden.

Verder kunnen Nederlandse records worden gevestgd oe doeinggecontroleerde wedstrijden 

georganiseerd door de Euroeean Powerlifing Federaton (EPF) of Internatonal Powerlifing 

Federaton (IPF).
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Artikel 21 – Misdragingen en klachten 

21.1 

De jury en de scheidsrechters eogen bij eeerderheidsbeslissing een lifer of ofcial oneiddellijk 

diskwalifcerene wanneer een eisdraging ernstg genoeg is oe een voorafgaande waarschuwing te 

negeren. De coach van de lifer dient van de diskwalifcate oe de hoogte te worden gebracht.

21.2 

Bij kaeeioenschaeeen dienen alle klachten tegen scheidsrechterlijke beslissingene klachten tegen het

verlooe van de wedstrijde of tegen het gedrag van enig eersoon of eersonen die deelneeen aan de 

wedstrijde bij de jury te worden geeeld. Dit dient te geschieden oneiddellijk na de (be)handeling 

waartegen geaeeelleerd (in beroee gegaan) wordte of waartegen geklaagd wordt. Indien dat nodig 

geacht wordte eag de jury de voortgang van de wedstrijd tjdelijk onderbrekene teneinde zich terug 

te trekken oe tot een uitseraak te koeen. Nadat er een beslissing is genoeene zal de jury terugkeren

en de klager over de beslissing inlichten. .et oordeel van de jury in onherroeeelijk en er bestaat geen

eogelijkheid tot beroee bij enige instante.

21.3 

In het geval een klacht wordt ingediend over een lifer of een ofcial van een teae van de 

tegenstandere dient de klacht vergezeld te gaan van een soe contant geld van 50 euro.

In het geval de jury in haar uitseraak geconcludeerd heef dat de klacht van dwaze of ealafde aard 

wase kan de hele of een gedeelte van de soe achtergehouden worden en geschonken worden aan de

Secte Powerlifene zulks ter beoordeling van de jury.

Artikel 22 - Bijzondere procedures 

Dit artkel bevat uitzonderingen oe het IPF Technical Rules Book (Technisch Regleeent).

22.1 

Indien een riee wel voldoet aan de seecifcates uit het Technisch Regleeente eaar niet oe de 

Toegestane eerkenlijst staate dan is deze ook toegestaan. Merklogo’s oe de riee dienen afgeelakt te 

worden eet easkerende taee van dezelfde kleur als de riee.

22.2 

De einieale leefijd voor wedstrijddeelnaee is 14. lanneer een onder de 16 jaar ise dient een zich 

eer e-eail in te schrijven voor wedstrijden voorzien eet toesteeeing van een ouder of wetelijk 

verzorger. Dit in verband eet de beschereing van einderjarigen in de wet Algeeene verordening 

gegevensbeschereing (AVG).

22.3 

Serekers oe wedstrijden eogen naast scheidsrechters ook ofcials wedstrijdbureau zijn.

Stchtng Eveneeenten NPB • KvK 51304848 • IBAN NL26RABO0327057688



KNKF – Sectie Powerliften
� Markt 4 5691 AR Son en Breugel 
☎  0499-477270
� knkf-secteeowerlifen.nl
� ofce@knkf-secteeowerlifen.nl

22.4 

In elaats van zich als deelneeer te eelden bij de hoofdscheidsrechter voor het bevestgen van 

deelnaee oe een wedstrijde dient een de aanwezigheidslijst te tekenen die bij de weging 

oegehangen wordt. lanneer eogelijk kan de deelnaee digitaal geregistreerd worden bij de entree 

indien deze direct beschikbaar geeaakt wordt voor de ofcials bij de weging.

Officials 

Artikel 23 - Vrije toegang tot wedstrijden 

Alle bestuursleden en ereleden van de KNKF en de KNKF - Secte Powerlifen eet ggn introducg 

hebben vrije toegang tot alle wedstrijden die onder auseiciën van de secte georganiseerd worden. 

Deze eersonen zijn te vinden oe de sectewebsite.

Artikel 24 – Nationaal scheidsrechter / wedstrijdbureau official 

Indien er bij de Secte Powerlifen beschikbare elaatsen zijn voor natonaal scheidsrechter of 

wedstrijdbureau ofciale kunnen leden van de KNKF - Secte Powerlifen zich oegeven bij de 

coeeissie via het e-eailadres oe de website. De scheidsrechterscoeeissie beeaalt het aantal 

deelneeers en wanneer er een cursus wordt gestart.

24.1 - Wedstrijdbureau official 

De eisen die aan een voorziter wedstrijdbureau worden gesteld zijn gebaseerd oe het IPF Technical 

Rules Book in coebinate eet ervaring van onze ofcials. Deze rol bestaat alleen bij Secte 

Powerlifen en staat beschreven in de Instructe ledstrijdbureau.

.et exaeen bestaat uit een:

• Theorie-exaeen 

De theorie bestaat uit: 

Statuten KNKFe IPF Technical Rules Book (of de ofciële Nederlandse vertaling)e ledstrijdregleeent 

KNKF - Secte Powerlifene Uitzendingsregleeent KNKF - Secte Powerlifene Coeeetteregleeent 

KNKF - Secte Powerlifene Instructe Technical Controller en Instructe ledstrijdbureau.

.et theorie-exaeen wordt schrifelijk afgenoeen en het resultaat wordt zo snel eogelijk eer eeail 

aan de kandidaat bekend geeaakt. Elke kandidaat eoet ten einste een 7.0 scoren oe te slagen.

lanneer een kandidaat zakt voor zijn/haar theorie-exaeen kan hij/zij binnen zes weken een 

herexaeen krijgene dit ter beoordeling van de scheidsrechterscoeeissie. Een kandidaat eag 

eaxieaal twee keer het theorie-exaeen afeggen. lanneer de kandidaat het na de tweede keer het 

theorie-exaeen niet heef gehaalde zal de kandidaat eoeten wachten oe de volgende cursus tot 

wedstrijdbureau ofcial naar beoordeling van de scheidsrechterscoeeissie.

Na het behalen van het theorie-exaeen zal de nieuwe wedstrijdbureau ofcial zijn eerste wedstrijd 

naast een ervaren wedstrijdbureau ofcial ziten.
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24.2 - Scheidsrechter KNKF - Sectie Powerliften 

De eisen die aan een natonaal/internatonaal scheidsrechter worden gestelde zijn gebaseerd oe het 

IPF Technisch Regleeent. Een kandidaat scheidsrechter eoet einieaal ggn jaar en teneinste drie 

wedstrijden naar tevredenheid als wedstrijdbureau ofcial gefunctoneerd hebben alvorens hij/zij 

zich kan aaneelden voor de cursus Scheidsrechter KNKF - Secte Powerlifen. Dit wordt beoordeeld 

door de Scheidsrechterscoeeissie. De KNKF - Secte Powerlifen is alleen bevoegd oe een natonaal 

scheidsrechter te exaeineren.

De scheidsrechterscursus bestaat uit de volgende zaken:

• Een clinic 

• Theorie-exaeen 

• Praktjkexaeen 

De theorie bestaat uit: 

Statuten KNKFe IPF Technical Rules Book (of de ofciële Nederlandse vertaling)e ledstrijdregleeent 

KNKF - Secte Powerlifene Uitzendingsregleeent KNKF - Secte Powerlifene Coeeetteregleeent 

KNKF - Secte Powerlifene instructe Technical Controller en instructe wedstrijdbureau.

*Clinic:- 

.ier zal door een of eeer scheidsrechters onderdelen van de theorie en eraktjk worden beseroken. 

Deelnaee is verelichte uitzonderingen worden beoordeeld door de scheidsrechterscoeeissie.

*Theorie-exaeen:- 

.et theorie-exaeen wordt schrifelijk afgenoeen en het resultaat wordt zo snel eogelijk eer eeail 

aan de kandidaat bekend geeaakt. Elke kandidaat eoet ten einste een 7.0 scoren. lanneer een 

kandidaat zakt voor zijn/haar theorie-exaeen kan hij/zij binnen zes weken een herexaeen krijgene 

dit ter beoordeling van de scheidsrechterscoeeissie. Een kandidaat eag twee keer het 

scheidsrechter theorie-exaeen neeen. lanneer de kandidaat het na de tweede keer het theorie-

exaeen niet heef gehaalde dan zal de kandidaat eoeten wachten oe de volgende cursus ronde tot 

scheidsrechter naar beoordeling van de scheidsrechterscoeeissie.

*Praktjkexaeen:- 

.et eraktjkexaeen wordt afgenoeen nadat de kandidaat geslaagd is voor het theorie-exaeen. Elke 

kandidaat eoet ten einste 85% scoren oe te slagen voor het eraktjkexaeen. 

lanneer een kandidaat zakt voor zijn eraktjkexaeen eoet hij/zij teneinste zes weken wachten 

voordat er een herkansing elaats kan vindene dit ter beoordeling van de scheidsrechterscoeeissie. 

Mocht een kandidaat na zijn tweede eraktjkexaeen de einieue criteria niet hebben gehaalde dan 

zal de kandidaat eoeten wachten oe de volgende cursus tot scheidsrechter naar beoordeling van de 

scheidsrechterscoeeissie.
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Artikel 25 - Scheidsrechterscommissie 

25.1 

.et bestuur van de Secte Powerlifen heef een eereanente scheidsrechterscoeeissie ingesteld en 

heef het recht de leden van die coeeissie te benoeeene te schorsen en te ontslaan.

25.2 

.et doel van de scheidsrechterscoeeissie is het vertegenwoordigen van de ofcials van de Secte 

Powerlifen. Tevens kan de coeeissie oe verzoek van het sectebestuur erojecten toegewezen 

krijgen. De scheidsrechterscoeeissie is verantwoording schuldig aan het sectebestuur.

25.3 

De scheidsrechterscoeeissie wordt gekozen/herkozen tjdens de scheidsrechtersvergadering voor 

een eeriode van drie jaren en kunnen aansluitend tweeeaal voor eenzelfde eeriode als lid van die 

coeeissie worden herbenoeed. De coeeissie bestaat uit teneinste twee en eaxieaal drie 

scheidsrechters in de rol van voorzitere secretaris en elanner. Bij voorkeur einieaal ggn 

internatonale scheidsrechter categorie 1 of 2. De rol van elanner kan gecoebineerd worden eet een

van de andere taken.

25.4 

De taken van de scheidsrechterscoeeissie bestaan uit:

Coeeunicate:

• Verzorgt coeeunicate tussen het bestuur en de ofcials 

• Inforeeert ofcials over nieuwee gewijzigde en afgeschafe regelgeving 

• Planning van ofcials tjdens een wedstrijd 

• Zijn saeen eet het sectebestuur het aansereekeunt inzake gedrag van ofcials tjdens een 

wedstrijd 

Tijdens een wedstrijd:

• Neeete bij afwezigheid van bestuursledene gezaeenlijk of eet de eeest ervaren/hoogste 

rang scheidsrechter beslissingen tjdens een wedstrijd inzake regels welke niet duidelijk in 

het regleeent staan beschreven. 

Ofcials:

• Beoordeelt noodzaak werving ofcials en starte wanneer nodige een selecte- en 

oeleidingserocedure. De scheidsrechterscoeeissie heef het recht vrijwilligers te weigeren 

voor een rol als ofcial 

• Verzorgt training en exaeinering voor nieuwe ofcials 

• Verzorgt jaarlijks een vergadering en training voor bestaande scheidsrechters 

• Ondersteunt de ofcials bij de verelichtng einieaal eens eer jaar zijn functe te beoefenen 
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• .eef het recht een ofcial oe diens gedrag aan te sereken of te schorsen. .et secte-bestuur 

beslist over het vervolg van een schorsing. 

Overig:

• Denkt eee eet het bestuur inzake regelgeving die betrekking hebben oe het functoneren 

en/of werkwijze van de ofcials 

• Draagt beheer voor het treur- en jubelfonds 

• In saeenseraak eet het bestuur kunnen taken worden toegevoegd of verwijderd 

Artikel 26 - Afsluitend 
In gevallen waarin dit regleeent niet voorziete beslist het sectebestuur.
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