Reglement boorwedstrijd
Versie: 20 september 2017
De NSTT organiseert op donderdag 12 oktober, tijdens het NSTT No-Dig Event 2017, een wedstrijd
horizontaal gestuurd boren (boorwedstrijd). De wedstrijd wordt gehouden in Hart van Holland,
Nijkerk, op het veld naast de beurshal.
Doel:
-

Het doel is om een boring te maken over een afstand van ca 50 m. Het intrede- en
uittredepunt liggen vast. Criteria zijn onder andere nauwkeurigheid, veiligheid en snelheid.

Boorteam:
- Elk boorteam bestaat uit maximaal 2 personen. 1 persoon bedient de boormachine en 1
persoon voert de metingen in het tracé uit.
Inschrijving:
- De boorteams kunnen zich inschrijven via de website, www.no-dig-event.nl/boorwedstrijd
- Ca. 2 weken voor de wedstrijd krijgen de boorteams informatie met betrekking tot het
programma, beoordelingscriteria, etc.
Boring:
- De boorlengte bedraagt ca. 50 meter.
- Een boorteam kan de boring uitvoeren met een boormachine van het merk Vermeer of van
het merk Ditch Witch. De keuze dient men bij inschrijving kenbaar te maken.
- Een boormachine van Vermeer of Ditch Witch wordt beschikbaar gesteld. Indien u uw eigen
boormachine wilt gebruiken gelden de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•

-

Type: DitchWitch of Vermeer (geen ander merk)
Boorstanglengte: 3 meter
Automatisch boorstandlaadsyteem: ja
Geen gebruik van eigen bentoniet menginstallatie.
Aanleveren dinsdag 10 oktober (tijd: op afspraak), ophalen donderdag 12 oktober vanaf
16:00 uur

Ieder boorteam neemt zijn eigen meetapparatuur mee
Elk team krijgt maximaal 45 minuten de tijd. Als de boring niet binnen de tijd af is krijgt het
team strafpunten.
Het boortracé wordt uitgezet met sjalonstokken. Het in- en uitredepunt wordt i.v.m. de
veiligheid met afzetlint afgezet.
Het uittredepunt dat moet worden bereikt, wordt gemarkeerd met een sjalon stok.

Beoordeling:
Een jury zal de boring en de manier van werken beoordelen. Hierbij let zij op:
1. Snelheid.

2.
3.
4.
5.

Nauwkeurigheid.
Boorplan.
Communicatie onderling.
Veilig werken.

