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Een PC-lid dat deelneemt aan een survivalrun mag volgens huidig reglement artikel 6.4 optreden als
PC-lid mits het herkenbaar is aan de hand van een gele armband met de opdruk ‘Parcourscommissie’
of de Parcourscommissie tight. Achtergrond hierbij is dat het PC-lid in kan grijpen bij acuut onveilige
situaties of calamiteiten.
6.4 Herkenbaarheid PC
De PC is herkenbaar aan de speciale PC-kleding. PC-leden die deelnemen aan een survivalrun
en herkenbaar zijn aan de zwarte tight met opdruk ‘Parcourscommissie’ en/of de gele
armband met opdruk ‘Parcourscommissie’, hebben t.a.t. het recht om maatregelen te nemen
bij calamiteiten, ook al hebben deze PC-leden het parcours niet gecontroleerd.
Echter ligt de verantwoordelijkheid voor het keuren en monitoren van de veiligheid tijdens de
survivalrun altijd bij de keurende PC-leden. Als er een acute onveilige situatie ontstaat is het een
ieders verantwoordelijkheid daar melding van te maken bij de jury. Uiteraard heeft de jury hier zelf
ook een verantwoordelijkheid in.
Het optreden door een deelnemer, die ook PC-lid is en als zodanig herkenbaar, is daarom niet
wenselijk/noodzakelijk.
PC-leden kunnen echter niet continu overal zijn tijdens een run, dat maakt het ‘verantwoordelijk zijn’
moeilijk. De PC-leden die een survivalrun keuren zijn in die zin verantwoordelijk dat zij het parcours
vooraf keuren en al dan niet onder voorwaarden of met aanwijzingen het parcours geschikt achten
voor de wedstrijd. Het is wenselijk/noodzakelijk dat de betreffende PC-leden tijdens de survivalrun
beschikbaar blijven voor de organisatie als vraagbaak maar ook om tijdens de run zicht te houden op
het verloop en de veiligheid.
Dit houdt in dat het besluit van het bestuur om het gebruik van de gele armband en de
parcourscommissie tight niet voort te zetten is gebaseerd op de volgende argumenten:
• Deelnemers hebben geen invloed op de hindernissen in het parcours. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij de jury en organisatie;
• PC-leden die keuren kennen het parcours en de toelichting van de organisatie;
• Deelnemende PC-leden mogen niet in de situatie gebracht worden ‘verantwoordelijk’ te zijn
voor een veilig parcours;
• Besluiten van keurende PC-leden mogen niet ‘overruled’ worden door beslissingen van
individuele (deelnemende) pc-leden.
Dit betekent uiteraard niet dat een deelnemend PC-lid niet meer mag waarschuwen voor een
potentieel gevaarlijke situatie. Dit doet de betreffende deelnemer bij de juryleden bij de

hindernissen. Zij zijn verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de organisatie en het borgen van
de veiligheid bij de betreffende hindernis
PC-leden hebben een verantwoordelijke taak binnen onze sport. Als bestuur hopen we dat deze
beslissing bijdraagt aan de veiligheid van de sport en het neerleggen van verantwoordelijkheden
waar ze horen. Uiteraard staan we open voor nieuwe inzichten voor het veiliger maken van de sport,
waaronder het mobieler maken van PC-leden tijdens een survivalrun.
Voorstel:
Verwijderen van artikel 6.4 uit het algemeen reglement.

