BESCHRIJVING van de TMPT- ONDERDELEN 2019 en EISEN DAARAAN VERBONDEN
Inleiding
Om in aanmerking te komen voor het door de KVNRO ingestelde TMPT-Kruis of - indien meerdere malen
behaald - voor een zilverkleurig cijfer op het lint van de medaille, dient als team te worden voldaan aan de
volgende eisen:
 Op één dag dienen de opdrachten van lus A en lus B binnen 10 uren te worden uitgevoerd.
 Op de andere dag dienen de opdrachten van lus C en lus D binnen 10 uren te worden uitgevoerd.
De volgorde van de uit te voeren opdrachten inclusief het uitvoeren ervan op de eerste of de tweede dag
varieert per team.
De TMPT kent een Senioren (S) en Veteranen (V) parcours, waarbij de eisen van parcours V lichter zijn.
In het parcours V kunnen deelnemen:
 Twee heren van 45 jaar of ouder;
 Een heer van 45 jaar of ouder samen met een dame;
 Twee dames.
Bij inschrijving van een combinatie van twee dames van 45 jaar of ouder zal een derde categorie worden
toegevoegd; V+.
Alle overige combinaties volgen automatisch parcours S. Het is een ‘V en V+ team’ toegestaan deel te
nemen aan het S-parcours. Zij dienen deze wens dan wel kenbaar te hebben gemaakt aan de organisatie.
In het geval van overmacht (force majeure) behoudt de TMPT-commissie zich het recht voor de inhoud van
de opdrachten te wijzigen.
A1 - Verplaatsing per fiets
Verplaatsing per fiets volgens opgedragen route op een reeds ingetekende kopie stafkaart langs
opdrachtstations. Het traject voor categorie S is circa 85 km. Het traject voor categorie V is circa 75 km.
Het missen van een controlepost betekent 45 minuten bijtelling. Gebruik maken van een niet reglementaire
fiets leidt uit uitsluiting.
NB: opdracht B6 is opgenomen in route A1.
A2 - Kaartlezen per kajak
Kaartlezen per tweepersoons kajak over een plas en/of sloten over een afstand van circa 1,5 – 2 km. Tijdens
het traject wordt een opdracht uitgevoerd.
Het missen van een controlepost betekent 20 minuten bijtelling.
Veiligheidsaanwijzingen van de LO/s - toezicht houdend personeel dienen opvolgen v.w.b. te nemen /
vermijden vaarroute. Volgt u deze aanwijzing niet op dan riskeert u 15 minuten bijtelling.
A3 - Survivalbaan
Het afleggen van een survivalbaan, die touwgerelateerde hindernissen bevat.
De survivalbaan bestaat uit verschillende hindernissen waaronder:
 Swing over
 Catcrawl
 Bandenbrug
 Ladderklim enternet
 Enternet/bandenladder
 Belly buster
De hindernissen dienen op de voorgeschreven wijze te worden genomen conform de aanwijzingen bij de
beschrijving van de onderdelen en eventuele aanwijzingen van toezichthoudend personeel.
Versie 27-2-2019

Pagina 1 van 4

Eis voor Seniorenparcours: het binnen 4 minuten 30 seconden afleggen van de gehele baan
 Bij een tijdscore tussen 4.30 en 5.30 minuten moet een bonusloop van 1 km worden afgelegd.
 Bij een tijdscore tussen 5.30 en 6.30 minuten moet een bonusloop van 2 km worden afgelegd.
 Bij een tijdscore boven de 6.30 minuten moet een bonusloop van 3 km worden afgelegd.
Eis voor Veteranenparcours: het binnen 5 minuten 30 seconden afleggen van de gehele baan
Eis voor het V+ parcours: gelijk aan die van het veteranenparcour met dien verstande dat zij de laatste
swing over mogen overslaan.




Bij een tijdscore tussen 5.30 en 6.30 minuten moet een bonusloop van 1 km worden afgelegd.
Bij een tijdscore tussen 6.30 en 7.30 minuten moet een bonusloop van 2 km worden afgelegd.
Bij een tijdscore boven de 7.30 minuten moet een bonusloop van 3 km worden afgelegd

Let op: er dient een naar oordeel van het toezichthoudend personeel serieuze poging te zijn ondernomen.
Indien er naar inzicht van het toezichthoudende personeel geen serieuze poging is ondernomen zal door dit
personeel een wachttijd van 15 minuten worden ingebouwd alvorens men mag vertrekken naar het
volgende onderdeel.
A4 - Hindernisbaan
De hindernisbaan bestaat uit:
Kettingladders**
schuin- en horizontaal rek*
loopdraden
springbord met sloot*
kruipdraden
Klimraam**
evenwichtsbalken
lage muur
muur met ramen
doorwaadbare plaats*
horizontale balken
springkuil
Ierse tafel
springsloten
kruipgangen
De eis is het binnen 6 minuten, voor het V-parcours binnen 5 minuten en 30 seconden, afleggen van de
hindernisbaan, conform KL-reglement, met uitzondering van een per categorie bepaald aantal
hindernissen. Elk team moet een standaard munitiekist van 16 kg van begin naar einde meenemen
(damesteams 13 kg, V+ team 10 kg) De kist moet dezelfde weg volgen als de deelnemers en er mag niet
mee worden gegooid.



*Categorie S: 12 hindernissen (* niet: schuin- en horizontaal rek, springbord met sloot en
doorwaadbare plaats)
Categorie V: 10 hindernissen (* / **niet: schuin- en horizontaal rek, springbord met sloot en
doorwaadbare plaats, kettingladders en klimraam)

De eis voor het S-parcours is het binnen 6 minuten
 Bij een tijdscore tussen 6 en 7 minuten moet een bonusloop van 1 km worden afgelegd;
 Bij een tijdscore tussen 7 en 8 minuten moet een bonusloop van 2 km worden afgelegd;
 Bij een tijdscore boven de 8 minuten moet een bonusloop van 3 km worden afgelegd.
De eis voor het V en V+ parcours is het binnen 5 minuten en 30 seconden
 Bij een tijdscore tussen 5’30” en 6’30” moet een bonusloop van 1 km worden afgelegd;
 Bij een tijdscore tussen 6’30” en 7’30” moet een bonusloop van 2 km worden afgelegd;
 Bij een tijdscore boven de 7’30” moet een bonusloop van 3 km worden afgelegd.
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Er dient een naar oordeel van het toezichthoudend personeel serieuze poging te zijn ondernomen. Indien
er naar inzicht van het toezichthoudende personeel geen serieuze poging is ondernomen zal door dit
personeel een wachttijd van 15 minuten worden ingebouwd alvorens men mag vertrekken naar het
volgende onderdeel.
A5 - Snelmars
Een snelmars van 3 km in 19 minuten waarna 10 minuten verplichte rust.
 Eis voor het S-parcours; 19 minuten
 Eis voor het V-parcours; 21 minuten
 Eis voor het V+ team; 23 minuten
Indien niet is voldaan aan de eis moet een bonusloop van 1 km worden afgelegd.
B6 - Oriëntatieparcours te voet door ruw terrein
Het afleggen van een oriëntatieparcours te voet door ruw terrein over circa 9 km via ingetekende punten
op een oriëntatiekaart schaal 1:10.000. Een zelf meegebracht kompas mag worden gebruikt. GPSapparatuur of andere elektronische hulpmiddelen zijn verboden. Per gemiste post wordt 15 minuten
bijgeteld.
NB: opdracht B6 is opgenomen in route A1.
C7 - Kaartleesopdracht per fiets
Het uitvoeren van een kaartleesopdracht per fiets door middel van een coördinatenlijst en een stafkaart,
waarop teams zelf de coördinaten moeten intekenen. Teams zijn vrij in hun keuze in welke volgorde ze de
coördinaten aandoen. Teams dragen zelf zorg voor een kaarthoekmeter 1:50.000.
 Het traject voor categorie S is circa 60 km.
 Het traject voor categorie V is circa 50 km.
Deelnemers moeten op ieder coördinaat een vraag beantwoorden. Per fout antwoord worden 15 minuten
bij geteld, voor een gemiste post wordt 20 minuten straftijd bijgeteld.
Ieder antwoord dient op het coördinaat van de vraag direct in het juiste vakje te worden ingevuld. Indien
bij een controle blijkt dat de antwoorden behorende bij reeds aangedane posten niet zijn ingevuld, dan
worden de corresponderende vragen als fout genoteerd. Verandering van een antwoord maakt dat
antwoord ongeldig en dus fout.
C8 - Handgranaat werpen
Tijdens de kaartleesopdracht per fiets (C7) worden juistheidsworpen met werpgewichten uitgevoerd. De
vijf werpgewichten (550 gram, ook voor vrouwen, voor V+ team 350 gr) per deelnemer dienen in
standaardringen op 15 en 20 meter afstand te worden geworpen.
 De binnenring heeft een diameter van 2 meter.
 De buitenring, die er omheen ligt, heeft een diameter van 4 meter.
De plek die het gewicht als eerste raakt, geldt.
Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht is er gelegenheid tot ingooien.
Waardering:
Buitenring
Binnenring
15 meter
1 punt
2 punten
20 meter
2 punten
3 punten
Per team moeten minimaal 18 punten worden behaald.




Bij 16 of 17 punten moet een bonusloop van 1 km worden afgelegd.
Bij 14 of 15 punten moet een bonusloop van 2 km worden afgelegd.
Bij 13 punten of minder moet een bonusloop van 3 km worden afgelegd.

C9 - Afstandschatten
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Tijdens de kaartleesopdracht per fiets (C7) dient op een controlepost de afstand tot een bepaald object te
worden geschat. Een foutmarge van 20% is toegestaan. Bij een antwoord buiten de marge van 20%
worden 20 minuten bijgeteld. Het gebruik van kaarten en/of andere (elektronische) hulpmiddelen is niet
toegestaan.
C10 - Snelmars
Een snelmars van 3 km in 19 minuten waarna 10 minuten verplichte rust.
 Eis voor het S-parcours; 19 minuten
 Eis voor het V-parcours; 21 minuten
 Eis voor het V+ team; 23 minuten
Indien niet is voldaan aan de eis moet een bonusloop van 1 km worden afgelegd.
D11 - Mars
Route volgens ingetekende stafkaart 1:50.000. De afstand voor categorie S is circa 25 km. De afstand voor
categorie V is circa 20 km. Het missen van een controlepost betekent een straftijd van 45 minuten.
D12 - Schietproef
Tijdens de mars wordt een schietproef afgewerkt. De deelnemer kan kiezen uit :
 Colt C7 met SRIM, 10 schoten in 25 seconden op een borstschijf op 200 meter; houding: liggend vrije
hand. Schijf valt niet. Een inschietserie met 3 patronen gaat vooraf aan de schietproef. Hierbij vallen de
schijven wel.
 Glock 17, 10 schoten in 25 seconden op een rompschijf op 25 meter; houding: staand; tweehandig. Een
inschietserie met 3 patronen gaat vooraf aan de schietproef.
De totaalscore van beide schutters van het team samen wordt beoordeeld. De eis voor de teamscore is 16
treffers.
 Bij een teamscore van 11 tot en met 15 treffers volgt een bonusloop van 2 km.
 Bij een score van 10 of minder treffers volgt een bonusloop van 4 km.
LET OP:
Met ingang van 2018 zijn de algemene voorwaarden voor deelname aan de schietproef gewijzigd:
 De deelnemer dient minimaal basisschutter te zijn op het wapen waarmee hij/zij de schietproef aflegt.
 De buitenlandse deelnemers dienen op de opkomst dag verplicht deel te nemen aan een weapon
familiarization programma.
VERDER
 Alle deelnemers dienen voorafgaande aan het afleggen van de schietproef blijk te geven van voldoende
beheersing van het wapen om de schietproef veilig af te leggen
Indien naar oordeel van de HSI de schutter onvoldoende bekwaam is op het wapen waarmee hij/zij de
schietproef gaat afleggen zal deze schutter van verdere deelname worden uitgesloten en worden
gediskwalificeerd voor de TMPT.
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