
Reglement Paalzitkampioenschap  
S.V. De Schommel, 21 & 22 augustus 2015 

Paalzitkampioenschap S.V. De Schommel,  verder te noemen  PKDS 

Het reglement kan, indien nodig, nog gewijzigd worden! 

Algemene bepalingen 
 

1. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor materiële, 

lichamelijke of psychische schade voortvloeiend uit de wedstrijd paalzitten. In alle gevallen 

waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Met ondertekening van dit 

reglement gaan de deelnemers akkoord met het hieronder genoemde.  

 

De Deelnemer 
 

1. Deelnemers kunnen zich inschrijven door op www.svdeschommel.nl  het inschrijfformulier 

volledig in te vullen en uiterlijk 31 juli te mailen naar svdeschommel@gmail.com. 

2. Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar.  

3. Deelnemer doet geheel op eigen risico mee. De organisatie kan op geen enkele wijze 

aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of psychische schade in welke 

vorm dan ook voortvloeiend uit het PKDS 

4.  Bij slechte lichamelijke of psychische gesteldheid van de deelnemer, zal de organisatie in 

overleg met de EHBO beslissen of de deelnemer de wedstrijd voort mag zetten of zal moeten 

beëindigen.  

5. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar psychische, lichamelijke gesteldheid. 

6. Het is ten strengste verboden veranderingen aan de paal aan te brengen. Deelnemers mogen 

wel  losse kussentjes die het zitten gerieflijk maken meenemen. De organisatie bepaalt wat 

wel/niet is toegestaan. De deelnemer dient zich hieraan te houden.  

7. Eventueel afval mag niet van de paal worden gegooid. Dit dient men in de pauze in de 

hiervoor bestemde prullenbak te deponeren.  

8. Het is voor deelnemers niet toegestaan om alcohol en of andere stimulerende middelen te 

gebruiken. De jury is gerechtigd bij het overtreden hiervan strafseconden toe te kennen of 

zelfs diskwalificatie toe te passen. Discussie hierover is niet mogelijk. 

9. Ieder handelen van de deelnemer  welke in strijd is met het reglement, zal bestraft worden 

met  strafseconden of zelfs diskwalificatie van de deelnemer. Discussie hierover is niet 

mogelijk. 

 

Algemeen Wedstrijd Reglement  

1. Het aantal deelnemers is maximaal 10 personen.  

http://www.svdeschommel.nl/
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2. Het tijdstip van aanvang en einde van de wedstrijd is vrijdagavond 21 augustus 20.00 tot 

zaterdagavond 22 augustus 20.00 uur.  

3. Als blijkt dat bij het beëindigen van de wedstrijd er deelnemers zijn die de wedstrijd op 

dezelfde tijd eindigen, dan wordt de eerste prijs door middel van loting toegekend. Hierover 

is geen discussie mogelijk.  

4. Bij een teveel aan deelnemers wordt toelating van deelname door S.V. De Schommel  

bepaald. S.V. De Schommel streeft naar een evenwichtige verhouding aan deelnemers en let 

hierbij op de volgende kenmerken:  juiste verhouding man/vrouw, juiste verhouding 

leeftijden, zo groot mogelijke spreiding van deelnemers over de Alblasserwaard,  juiste 

verhouding goede doelen waarvoor een deelnemer eventueel op de paal zit. 

5. Er worden bij voldoende aanmeldingen twee reserve-deelnemers geselecteerd. Een reserve-

deelnemer kan tot vrijdagavond 23.00 uur nog opgeroepen worden om plaats te nemen op 

de paal. Vervangt de reserve-deelnemer een deelnemer die een paal verlaat, dan mag hij/zij 

de gezeten tijd door de voorgaande deelnemer op de paal nog overnemen. 

6. De indeling op de palen wordt bepaald door de organisatie.  

7. Iedere deelnemer mag, wanneer hij/zij wil pauzeren of toiletteren. Dit gaat wel van de 

totaaltijd af die de deelnemer op de paal zit. Als eindtijd geldt: de gezeten tijd minus het 

aantal seconden dat de paal wordt verlaten. 

8. Sanitaire stops kunnen alleen tijdens een pauze, tijdens de zit is dit niet toegestaan.  

9. Eten en drinken meenemen op de paal is toegestaan. S.V. De Schommel verzorgt op een 

aantal tijdstippen maaltijden (vrijdagavond, zaterdagmorgen, -middag en –avond). De tijden 

hiervan worden nog nader bepaald.  

10. Deelnemer mag niet staan op de paal, maar moet blijven zitten. Het is immers paalzitten. 

11. Bij slecht weer (onweer e.d.) worden de deelnemers op aanwijzing van de jury van de paal 

gehaald. Op aanwijzing van de jury moeten de deelnemers zo snel mogelijk weer 

plaatsnemen op de paal. Tijdens deze onderbreking zal de tijd worden stopgezet. 

12. Ieder handelen van de deelnemer  welke in strijd is met het reglement, zal bestraft worden 

met diskwalificatie van de deelnemer. Discussie hierover is niet mogelijk. 

13. Deelnemers mogen zich laten sponsoren door toeschouwers door middel van ‘premies’. Een 

premie is een geldbedrag dat aan de paalzitter geschonken wordt. De deelnemer mag zelf 

beslissen voor wie deze premies bedoeld zijn (goed doel, voor de deelenemer zelf of anders). 

 

Wedstrijdterrein en Palen  
 

1. Het wedstrijdterrein bestaat uit De Graafstroom, met daaromheen de Nieuwe Dam, Graafdijk-

Oost, Molenhoek en Gijbelandsedijk-West. Het terrein zal voor publiek worden afgebakend met 

dranghekken.  

2. Op het terrein is een ruimte aanwezig  waarin een deelnemer zich tijdens een pauze terug kan 

trekken. Dit is een ruimte in de ‘oude’ Rabobank. Tevens kan deze ruimte bij eventuele slechte 

weersomstandigheden gebruikt worden.  

3. Op het water is ten allen tijde een boot aanwezig met twee juryleden. Deze juryleden halen de 

deelnemer van de paal, wanneer deze aangeeft een pauze te willen. De juryleden begeleiden de 



paalzitter naar de ruimte waar de paalzitter kan pauzeren. De juryleden brengen na de pauze de 

deelnemer met de boot weer terug naar de paal. 

4. Tijdens de gehele wedstrijd is er EHBO aanwezig.  

5. Tijdens de wedstrijd zullen steeds minimaal 2 juryleden aanwezig zijn.  

6. Op het terrein is verlichting aangebracht.  

7. De wedstrijdpalen zijn vrijstaand in het water geplaatst. De onderlinge ruimte tussen de palen is 

± 3,00 meter en ± 5 meter uit de kant. 

8. De hoogte van de paal is ± 2,50 meter boven het water.  

9. Het zitplankje van de paal heeft een grootte van 30 cm x 30 cm. Rugsteun en armsteunen zijn 

niet toegestaan.  

10. De paal is voorzien van, traptreden, twee haken om kleding en tassen aan te hangen en een 

voetensteun.  

11. Aan de paal is ook een bordje met de naam van de deelnemer bevestigd en de eventuele naam 

van het goede doel. 

12. Over de uitslag van de wedstrijd is geen discussie mogelijk en wordt niet gecorrespondeerd. 

13. Prijswinnaars geven door deelname akkoord op publicatie van zijn of haar naam en woonplaats 

als één van de winnaars en publicatie van foto’s die tijdens de wedstrijd en prijsuitreiking 

gemaakt worden.  

14. Deelnemers geven door deelname akkoord op publicatie van zijn of haar naam en woonplaats in 

de media en publicatie van foto’s die tijdens de wedstrijd en prijsuitreiking gemaakt worden. 

15. PKDS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de foto’s. De deelnemer vrijwaart 

PKDS van aanspraken tot schadevergoeding, dan wel redelijke (gebruik)vergoeding vanwege 

inbreuk op het portretrecht.  

 

Wedstrijd 
  

1. De wedstrijd begint op vrijdagavond 21 augustus 2015, 20.00 uur. De wedstrijd eindigt op 

zaterdagavond 22 augustus 2015, 20.00 uur. Degene die het langst op de paal zit, wint de 

hoofdprijs van : 300 Euro  

2. De tweede prijs bestaat uit 200 Euro. En de derde prijs bestaat uit 100 Euro. Daarnaast nemen 

alle deelnemers het verdiende premiegeld in ontvangst. 

3. Deelnemers kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op een financiële vergoeding, anders 

dan de vastgestelde prijzen. 

4. Deelnemers melden zich om 19.00 uur in het verenigingsgebouw van S.V. De Schommel. Van te 

voren wordt hier uiteraard over gecorrespondeerd met de deelnemers. 

5. Om 19.15 uur gaan de deelnemers onder begeleiding naar het gebouw van de ‘oude’ Rabobank. 

Zij kunnen hier hun spullen neerzetten en de spullen die meegaan naar de paal verzamelen. 

6. Om 19.30 uur worden de deelnemers voorgesteld aan het publiek. 

7. Om 19.45 worden de deelnemers met de boot naar de palen gebracht. 

8. Pas als alle deelnemers zitten start de tijd van het paalzitten. De jury zal het startsein duidelijk 

aankondigen en geven. 



Inschrijven 
 

1. Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Dit is te vinden op de website van S.V. De Schommel 

onder het kopje ‘Paalzitten’. 

2. Zodra de  inschrijving binnen is, controleert, beoordeelt en bevestigt S.V. De Schommel  de 

inschrijving. De definitieve bevestiging van de inschrijving krijgt de deelnemer uiterlijk 15 

augustus (na het verlopen van de inschrijfftermijn) via e-mail.  

3. Bij teveel aanmeldingen selecteert S.V. De Schommel de deelnemers op basis van verschillende 

criteria (genoemd bij: algemeen Wedstrijdreglement, punt 4). Wordt de deelnemer  uiteindelijk 

niet geselecteerd, dan ontvangt hij/zij  uiteraard het inschrijfgeld terug. 

4. Lever het  inschrijfformulier in door pagina 1 te scannen en te mailen naar: 

svdeschommel@gmail.com of breng het langs bij Sija Kooijman, Van Arkelstraat 11, 

Molenaarsgraaf. 
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