The Scottish Games Association
De officiële spelregels voor:

De Algemene regels voor alle onderdelen.
a. In het belang van de veiligheid van deelnemers en toeschouwers heeft de
scheidsrechter het recht iedere deelnemer aan de Highland Games, die zich daar niet
aan houdt, te diskwalificeren
b. Geen enkel hulpmiddel - wat dan ook (bv het aaneensluiten middels tapen van de
vingers) – waar een deelnemer tijdens de worp of gebruik van maakt, zal worden
toegestaan. De stoot/worp wordt na constatering achteraf ongeldig verklaard!
c. Alle deelnemers moeten tijdens de wedstrijd het originele Highland Games tenue (de
kilt) met toebehoren dragen
d. Bij een grote deelname kan de scheidsrechter bepalen om van het aantal beurten af te
wijken. In die gevallen is de optie twee beurten.
e. Elke deelnemer heeft maximaal 1 ½ minuut voor het uitvoeren van de worp.
Overschrijding van die tijd kan een ongeldig verklaren van de poging tot gevolg
hebben
f. In alle nummers van de Highland Games, met uitzondering van het hoogwerpen, krijgt
de winnaar de mogelijkheid nog één extra poging te doen om een
nationaal/internationaal record te breken.
g. Bij het hoogwerpen wordt de lat op die hoogte gelegd die net 1 cm boven het nationaal
of internationaal record ligt.
h. Eindigen één of meer deelnemers met een gelijk aantal punten, dan is degene die de
meeste 1e plaatsen heeft de winnaar.
i. Alle nationale records moeten worden gearchiveerd.
j. Bij de Nederlandse wedstrijden wordt de volgende wedstrijdpuntentelling gehanteerd:
1e plaats 20 punten, 2e plaats, 19 punten, 3e plaats 18 punten, etc.
Na de 5 HG onderdelen (normaal zijn dat Steenstoten, WFD, Hamerslingeren,
Hoogwerpen en Tossing the Caber) worden de punten per deelnemer opgeteld. Wie
dan de meeste punten heeft, is winnaar. Is dat gelijk, wordt diegene winnaar die de
meeste 1e plaatsen heeft gewonnen. Is dat ook gelijk, is de volgorde van het laatste
nummer bepalend. In principe geldt dit voor alle klasseringen.
Sneek, 27 maart 2006
Vertaald uit de spelregels van het Scottisch Games Association Year book

