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Deltagernes færdigheder og kunnen testes af i World Chrane Championship ved at 
gennemføre præcitionshindringer ved højeste hastighed. Banen består af otte mo-
menter, som skal klares i sekvenser. Den kranfører der gennemfører på den hurtigste 
tid - inkl. straf-tid - vinder konkurrencen.

VERDENSMESTER 
I KRANKØRSEL

Alle kører den samme bane med den samme kran.
Der bruges en HIAB X-HiPro 232 til konkurrencen og til  
finalen. Støttebenene køres 1,5 meter ud. 

Tiden starter, når du slipper nødknappen på fjernbetje-
ningen. Deltageren kan vælge hvor skal han stå under 
konkurrencen, så længe han/hun følger sikkerheds-
bestemmelserne. Alle gældende sikkerhedsregler skal 
overholdes i alle faser af konkurrencen for at undgå dis-
kvalifikation. 

Hver deltager skal kunne fremvise et gyldigt kran-
førercertifikat. 

Vedr. afholdelse af verdensmesterskabet/konkurrencen 
på IAA, vil den blive bedømt af Marshalls.* 

*Hvis du føler du er blevet forkert bedømt eller har 
spørgsmål vedrørende en afgørelse, kan du klage til 
Marshalls. De træder sammen og træffer afgørelse sen-
est 30 minutter efter konkurrencen er afsluttet. 

Du skal underskrive et dokument inden konkurrencen, 
hvor du bekræfter, at du har læst og accepteret konkur-
rencereglerne, samt at du har læst betjeningsvejlednin-
gen.

Detaljerede instruktioner om, hvordan du gennemfører 
banen, og hvad der medfører tidsstraffe eller diskvalifi-
kation er angivet nedenfor. Yderligere information findes 
på www.worldcranechampionship.com.

Lad spillet begynde. 



❶ Slalom
 - Slalom rundt om dunkene A til D.

Årsag til tidsstraf:

 - Sjæklen rører jorden = 10 sekunders straf. 
 - Berøring af dunk = 10 sekunders straf 
(mere end én berøring pr. dunk giver dig 
ikke flere sekunders straf). 
 - Væltet dunk = 20 sekunders straf.

❷ Limbo
 - Før kranen igennem palle-gangen og 
under limbo-pinden (kæde inkluderet).
 - Sjæklen skal være under overkanten af 
pallerne.

Årsag til tidsstraf:

 - Kranen rører limbo-pinden = 10 sekunders 
straf.
 - Sjæklerne rører jorden = 10 sekunders 
straf.
 - Sjæklerne flytter eller vælter pallen = 20 
sekunders straf.

Årsag til diskvalifikation:

 - Ødelagt limbo-portal.

❸ Lille Dyp
 - Sjæklerne skal røre bunden af spanden.

Årsag til tidsstraf:

 - Flytter spanden ud af position = 20 sekun-

ders straf.

❹ Skift 

 - Tilbage ud af spanden gennem limbo- 
portalen.
 - Vend hurtigt tilbage til Start/Stop-området 
og skift fra sjæklen til den vandfyldte dunk i 
en rund strop. Når du er færdig, skal du 
straks gå tilbage, ud på sporet.  
Ingen tid at miste!

Årsag til tidsstraf:

 - Sjæklen eller dunken rører jorden = 10 
sekunders straf.

Årsag til diskvalifikation:

 - Glemmer at trykke på nødstopknappen på 
fjernbetjeningen før skiftet. 

❺ Knockout 

 - Knockout (så den vælter) dunk E.

Årsag til tidsstraf:

 - Berøring af jorden = 10 sekunders straf.

❻ Passage
 - Kør mellem de opretstående paller. Ved 
passering skal toppen af dunken være 
under toppen af pallerne, men må ikke 
røre jorden. Det er okay at røre ved 
pallerne, men ikke at flytte dem ud af 
position. 

Årsag til tidsstraf:

 - Berøring af jorden = 10 sekunders straf.
 - Toppen af dunken er ikke under toppen af 
pallerne = 10 sekunders straf.
 - Vælter eller flytter paller ud af position = 20 
sekunders straf. 

❼ Stort Dyp 

 - Dyp vanddunken i tønden. Hele dunken 
skal være under toppen af tønden. 

Årsag til tidsstraf:

 - Berøring af jorden = 10 sekunders straf.
 - Hvis du flytter tønden ud af position = 20 
sekunders straf.

Årsag til diskvalifikation:

 - Vælter tønden.

❽ Afslut
 - Knockout (så den vælter) dunk F, placeret 
mellem dunkene markeret med rødt.

Årsag til tidsstraf:

 - Berøring af jorden = 10 sekunders straf.
 - Knockout (vælter) den forkerte dunk = 
10 sekunders straf pr. dunk.

NY 
BANE 
2022

★ Start
 - Tiden starter når du slipper stopknap-
pen på fjernbetjeningen.

★ Mål
 - Vanddunken skal parkeres inde i den 
markerede firkant. 
 - Tiden stopper, når der trykkes på 
nødstopknappen på fjernbetjeningen.

Årsag til tidsstraf:

 - Berøring af jorden uden for firkanten 
= 10 sekunders straf hver gang. 
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Scan QR-koden, klik på billedet eller 
indtast https://youtu.be/hRo2E2EGImI 
i din browser for at se de animerede 
bane-instruktioner på YouTube. 

World Crane Championship 2022 vil adskille den sande pro fra amatørerne. Udfordr 
kranførere fra hele verden i en konkurrence, hvor vinderen modtager € 25.000. Alle 
kranførere er velkomne til at deltage. Tilmeld dig på marketing@sawo.dk.

Det er nemt at opsætte din egen bane til træning. Her finder du en komplet liste over 
alle de ting, du skal bruge. De rigtige afstande og mål kan findes på den forrige side 
og i WCC Race Track 2022 filmklip på YouTube, der henvises til herunder.

ER DET DIG DER TAGER TROFÆET HJEM I 2022?

SÆT DIN EGEN BANE OP

hiab.com

Kvalifikationsrunder og finalen

I løbet af 2022 vil der blive afholdt kvalifikations-
konkurrencer i flere lande. Vinderen fra hvert land 
kvalificerer sig straks til at deltage i finalen på 
IAA-messen i Hannover, Tyskland, den 20.-25. 
september 2022. 

Præmier

1. præmien i World Crane Championship er en check 
til en værdi af € 20.000, som skal bruges ved køb af 
en HIAB-kran. Derudover vil vinderen modtage en  
rejsecheck til en værdi af € 5.000.

2. præmien: rejsecheck til en værdi af € 3.000.

3. præmien: rejsecheck til en værdi af € 2.000.

Vinderne skal betale gældende skat. 

Dette er hvad du skal bruge
LAST
 - 2 runde stroppe 
 - 2 sjækler
 - 1 vanddunk (~10–15 l) fyldt med vand

FORHINDRINGER
 - 8 vanddunke (plastik, 20 l)  
fyldt med ~5 liter vand
 - 11 EURO-paller
 - 1 plastikspand (10 l) til det Lille Dyp
 - 1 tønde (210 l) til det Store Dyp
 - ~3,2 m + ~1.0 m rundstok/stålrør og en ~1.0 m 
kæde til Limbo-portalen, som skal sættes fast på 
palle-stakken.

sawo.dk


