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: Voorstellen voor reglementswijzigingen seizoen 2018/2019

Het bestuur brengt in de voorjaars-ALV een reeks voorstellen tot reglementswijzigingen voor
het seizoen 2018/2019 in. Deze voorstellen zijn het resultaat van overleg binnen het
bestuur, overleg met de voorzitter van de Commissie Wedstrijdzaken, overleg met de regioambassadeurs en feedback vanuit de vier regio’s.
Reacties van het bestuur op ingezonden vragen en opmerkingen over de voorgenomen
voorstellen staan in een separaat document bij de ALV-stukken.
Sommige voorstellen zijn aangepast nadat er feedback vanuit de regio’s is ontvangen. Deze
voorstellen/aanpassingen zijn met geel gearceerd.
De hieronder te bespreken reglementswijzigingen hebben betrekking op het huidige
Algemeen Reglement (AR) en Deelnemersreglement (DR). Het is raadzaam om de beide
reglementen naast dit document te houden.

Voorgenomen grote reglementswijzigingen (1 t/m 13)
1. Eén wedstrijdlicentie (invoegen in AR)
Momenteel moet een atleet bij aanvang van het seizoen kiezen in welke wedstrijdcategorie
hij/zij wil uitkomen. Als een atleet een keer (om welke reden dan ook) een andere afstand wil
lopen, is hij/zij veroordeeld tot een recreatieve run.
Argumenten om deze beperking op te heffen:
- In andere 'afstandsporten' kun je per evenement een afstand kiezen.
- Er zijn voldoende atleten die graag een keer, naast de ONK's, op een andere afstand uitkomen.
- Het kan een terugkerende MSR/LSR-atleet helpen om eerst een KSR/MSR te lopen.
- Atleten krijgen de kans een andere afstand te proberen.
- Het kan de deelname aan de LSR (de dunst bezette categorie) misschien verhogen.
- Een atleet hoeft zich niet een seizoen lang vast te leggen.
- Een atleet die wil blijven doen wat hij nu doet (alleen 1 categorie lopen), kan dat blijven doen.
- Bij een ONK is er geen dubbele prijsuitreiking nodig.
- Het op tijd switchen van categorie (en verwerken daarvan) aan het einde van het seizoen is niet
meer nodig.
- Licentiehouders weten over het algemeen zelf prima in welke categorie ze tot hun recht komen.
Blijken ze zich daar een keer in te verslikken, dan weten ze het vanaf dat moment nog beter.
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Voorstel:
Er komt nog maar één wedstrijdlicentie voor 18+. Daarmee kun je per survivalrun kiezen of je
gaat deelnemen aan KSR, MSR of LSR (of uiteraard een recreatieve categorie).
Iemand die een volledig eindklassement wil halen, moet nog steeds het benodigd aantal runs
binnen die categorie lopen. In theorie is het mogelijk om twee (of zelfs drie) volledige
klassementen te lopen, wij verwachten niet dat dit vaak zal voorkomen.
De Topklasse wordt per categorie op dezelfde wijze samengesteld als nu, dus op basis van de
drie eindklassementen van het voorafgaande seizoen. De voorrechten van de Topklasse gelden
alleen op de afstand waarvoor de atleet de Topklasseplek heeft gekregen. Tijdens het seizoen
promoveren naar de Topklasse kan (net als nu) middels een top-5 (heren) of top-3 (dames)
klassering bij een survivalrun. Iemand kan dus in 0, 1, 2 of 3 categorieën een Topklasseplek
hebben. Dit moet in het UVP worden bijgehouden, zodat dit gebruikt kan worden bij het
opmaken van de startlijsten.
De allerbeste Topklasse-lopers zijn meestal ook kanshebber voor het podium in een andere
categorie. Voor een WO is het prettig dat deze lopers in de eerste startgroep(en) van start
kunnen gaan. Daarom krijgen de atleten die in het eindklassement bij de top-5 (heren) of top-3
(dames) van een categorie staan een Topklasse-status voor alle drie de afstanden in het
daaropvolgende seizoen.

2. Aanvragen wedstrijdlicentie (AR 2.15)
Voorstel voor een nieuw puntensysteem om een wedstrijdlicentie aan te mogen vragen.
Argumenten:
- goede atleten moeten nu lang wachten (5 runs) tot ze wedstrijden kunnen lopen
- uitlopen van langere kwalificatieruns geeft meer aan dat iemand ‘licentiewaardig’ is
- een topklassering in een kwalificatierun mag extra punten opleveren
Voorstel:
- finishen zonder bandje = 0 punten (was al)
- korte kwalificatierun (als in KSR: 6-9km) = 1 punt (let op: alles t/m 5km telt dus niet mee)
- middellange kwalificatierun (als in MSR: 9-15km) = 2 punten
- lange kwalificatierun (als in LSR: 15-25km) = 3 punten
- heren top-5/dames top-3 in bovenstaande 3 = dubbele punten
6 punten is vereist voor aanvraag van een wedstrijdlicentie.
Op de inschrijfpagina in het UVP van een bepaalde run wordt achter de categorie gezet: "1
kwalificatiepunt", "2 kwalificatiepunten", etc.
Elke met bandje uitgelopen kwalificatierun in seizoen 2017/2018 telt mee als 1 punt, ongeacht
de afstand of klassering. Dat is/was de huidige regelgeving. Voor de kwalificatieruns vanaf
seizoen 2018/2019 gaat de nieuwe puntenteling gelden.
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Dit systeem biedt voldoende mogelijkheden om versneld aan te tonen dat je 'licentiewaardig'
bent. Voor de meeste mensen zal de weg naar een licentie ongeveer even lang duren (bijv. 2
korte runs en 2 middellange = 6 punten). De weg naar een licentie wordt alleen langer als je
louter korte kwalificatieruns loopt en daarin nooit bij de top loopt. Dan moet je 6 runs uitlopen
i.p.v. de huidige 5.
Het blijft mogelijk dat het bestuur een verzoek tot dispensatie goedkeurt. Daarmee voorkomen
we dat we regels moeten opstellen voor alle mogelijke uitzonderlijke gevallen.

3. Afstanden wedstrijdcategorieën (AR 3.3 t/m 3.6)
De lengte van MSR heeft volgens het huidige reglement overlap met KSR:
- KSR 6-9 km
- MSR 7,5-15 km
Dit is verwarrend. Het zou raar zijn als een MSR qua afstand korter is dan een KSR. Dit komt in de
praktijk nooit voor. Een MSR van 7,5km in 1.30u wordt qua klimmen veel te zwaar.
Voorstel:
De lengte van MSR minimaal 9 km maken, dan is er geen overlap meer.
Ter verduidelijking de nieuwe afstanden en streeftijden van de wedstrijdcategorieën:
categorie
LSR
MSR
KSR
JSR 15-17
JSR 12-14
JSR 10-11
JSR 8-9

afstand
15-25 km
9-15 km (= aanpassing)
6-9 km
6-9 km
4-7 km
4-7 km
WO bepaalt

gemiddelde tijd van top-10
2.30 uur
1.30 uur
55 min
55 min
40 min
geen streeftijd (= verduidelijking)
geen streeftijd

4. Open Nederlandse kampioenschappen (AR 3.17)
In AR 3.17 staat nu: “Bij een open NK is de snelste licentiehouder met de Nederlandse
nationaliteit die reglementair finisht, Nederlands kampioen.” Echter, wij controleren nu niet op
nationaliteit. Tevens is het niet leuk dat als een Belg of andere buitenlander de wedstrijd wint,
hij/zij dan niet als kampioen gezien wordt.
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Misschien 98% van ons ledenbestand bestaat uit Nederlanders. Waarom zouden we die paar %
leden (licentiehouders) uitsluiten van onze belangrijkste wedstrijden? Vele sporten kennen een
Open Nederlands kampioenschap met internationale deelname. Misschien worden goede
buitenlandse atleten hiermee verleid om zich op een ONK te richten (na versnelde kwalificatie
zoals beschreven in punt 3).
Brugge en Adegem zijn voorstander van deze opzet, zij hoeven dan geen apart BK te organiseren
en willen graag dat hun licentiehouders kunnen meestrijden om de prijzen van de belangrijkste
wedstrijden op de SBN-kalender.
Consequentie kan zijn dat Adegem en Brugge zich kunnen kandideren voor organisatie van een
ONK. En waarom ook niet?
Voorstel:
Stel het ONK open voor alle licentiehouders, ongeacht nationaliteit. We checken nu al nergens de
nationaliteit, dat kan dan ook achterwege blijven. Als een Belg of Duitser wint, dan is dat de
Open Nederlands kampioen.
De classificatie 'Open' slaat dan dus ook op nationaliteit. Om ook niet-Nederlandse jeugd een
kans te geven, wordt het NK JSR ook een ONK JSR.

5. Gele en rode kaart (AR 4.22)
Gele kaarten worden bij tijdsoverschrijdingen alleen nog gegeven wanneer een advies van de PC
om dit te voorkomen is genegeerd. Tevens kan een gele kaart gegeven worden bij ernstige
organisatorische tekortkomingen.
Bij een vorige aanpassing van het AR is blijkbaar verdwenen dat twee gele kaarten in 3
opeenvolgende seizoenen een rode kaart oplevert. Dit zou weer in een bepaalde vorm terug in
het AR moeten komen, anders kent een gele kaart geen vervolg. Bovendien moet de
consequentie van een rode kaart beschreven worden.
De spagaat is dat de SBN geen survivalruns wil verliezen, maar tegelijkertijd wel de taak heeft om
het minimale kwaliteitsniveau te bewaken. Een WO wordt geacht zich aan de reglementen te
houden en zorg te dragen voor een goed georganiseerde, veilige survivalrun. De SBN wil WO’s
die een onvoldoende scoren, ondersteunen, maar bij voortdurende, verwijtbare organisatorische
tekortkomingen zullen er ook sancties moeten volgen.
Voorstel:
- gele kaart = WO moet plan van aanpak aan bestuur insturen. In dit PvA moet staan hoe de
tekortkomingen bij de volgende survivalrun worden voorkomen.
- 2 seizoenen achtereen gele kaart = rode kaart (dat is soepeler dan bij 2x geel in 3 seizoenen)
- rode kaart = het seizoen erop alleen recreatieve categorieën (dus geen JSR/KSR/MSR/LSR).
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- 3 seizoenen achtereen een gele kaart = het seizoen erop volledige uitsluiting van de
wedstrijdkalender. Het seizoen daarna kan de run (eerst alleen recreatief) terugkeren op de
kalender.
Aanvulling: Aangezien het voorstel voor het aanstellen van wedstrijdadviseurs niet wordt
ingebracht in de ALV, is de verwijzing hiernaar in bovenstaand voorstel weggehaald.

6. Aantallen benodigde prijzen (AR 7.1)
In AR 7.1 staan minimumaantallen deelnemers voor het uitreiken van prijzen. Bij de overall
uitslagen wordt deze regel eigenlijk alleen toegepast bij dames MSR en LSR. In de andere klassen
zijn altijd voldoende deelnemers.
Om deelname aan MSR/LSR dames te stimuleren i.p.v. te ontmoedigen, stellen we voor om de
minimumaantallen weg te laten en dus altijd prijzen uit te reiken.
Als nu bijvoorbeeld bij LSR 2 dames deelnemen en hun bandje behouden, hebben ze sowieso
geen recht op een prijs, hoe goed ze ook lopen. Een dame die 3e wordt bij KSR krijgt wel een
prijs, een dame die LSR wint, krijgt geen prijs, terwijl de prestatie beter kan zijn. Dat is scheef.
Hetzelfde geldt voor de nr. 3 MSR dames als er 10 deelnemers zijn: die nr. 3 heeft nu geen recht
op een prijs. Dat is niet chique richting deze deelnemers, die er niets aan kunnen doen dat er
magere deelname is.
Voorstel:
De minimumaantallen schrappen, voor de top-3 van elke klasse (overall / 40+ / 50+) altijd prijs,
mits het bandje is behouden. Voor de overall uitslag betekent dit tevens een geldprijs.
Voor de klassen 40+ en 50+ mag de WO bepalen wat de prijs is, zolang er maar een prijsuitreiking
voor hen gehouden wordt. Dit kost de WO vrijwel niets (een bierviltje volstaat in theorie als
prijs), maar het geeft wel waardering aan de veteranen die het parcours het snelste volledig
voltooien.
Voor alle prijsuitreikingen in alle categorieën en klassen geldt: iemand die finisht zonder
polsbandje, krijgt geen prijs. Deze deelnemer krijgt wel een uitslag, wel een puntentotaal en dit
puntentotaal telt mee voor het seizoensklassement.

7. Circuitprijzen (AR 7.10)
De verdeling van de huidige geldprijzen zoals genoemd in AR 7.10 tussen LSR/MSR/KSR en 1/2/3/
lijkt onregelmatig verdeeld.
Wij hebben getracht te achterhalen wanneer en hoe de huidige bedragen zijn vastgesteld. Het
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oudste reglement dat we konden vinden is van 2000 en daarin staan voor de heren dezelfde
bedragen voor LSR/MSR als nu (KSR bestond toen nog niet). De dames kregen destijds veel
minder. Door omzetting van gulden naar euro zijn er kleine afwijkingen, maar de prijzen zijn dus
al minstens 18 jaar gelijk gebleven. Geldprijzen voor KSR zijn in 2009 ingevoerd en sindsdien niet
gewijzigd.
Wij vinden het redelijk om de prijzen naar boven bij te stellen en het verschil tussen LSR, MSR en
KSR minder groot te maken dan nu. Wij vinden het te billijken om aan een langere afstand (met
tevens minder wedstrijden op de kalender) een hogere geldprijs toe te kennen dan aan een
kortere afstand.
Voorstel:

LSR

MSR

1e
2e
3e

Bedragen in euro
nu
nieuw
90
100
65
70
45
50

1e
2e
3e

45
35
25

70
45
35

1e
2e
3e

30
20
10

50
35
25

nu
100
80
60
40
20
0
1e

KSR

2e

3e

1e

2e

3e

1e

2e

3e

3e

1e

2e

3e

nieuw
100

totaal

365

480

80
60

Een WO zal per categorie
meestal 2x bovenstaande
bedragen uitkeren
(heren + dames).

40
20
0

1e

2e

3e

1e

2e

De verhoging van de geldprijzen in dit voorstel is lager dan in het voorgenomen voorstel dat in
februari naar de regio’s is gestuurd.
De totale inflatie over de periode 2000-2018 is 39% (bron: CBS). De verhoging van de totale
prijzenpot in dit voorstel is 32%.

Voorgenomen reglementswijzigingen voorjaars-ALV 2018

pagina 6

8. Vereisten volledig klassement (AR 8.6)
Op dit moment is 8 het maximaal aantal benodigde runs voor een volledig eindklassement. De
vraag is of 7 runs al voldoende is om de juiste klassementswinnaar te krijgen. Dit geeft minder
druk in de agenda van de atleten. Echter, het kan ook betekenen dat runs gemiddeld genomen
iets minder druk bezet worden.
Voorstel:
Het maximum aantal benodigde runs voor een volledig klassement bijstellen van 8 naar 7.

9. Gelijke eindstand klassement (AR 8.7)
Het kan voorkomen dat 2 (of meer) atleten in een categorie in het eindklassement op een gelijk
aantal punten uitkomen. Het bestuur heeft verschillende varianten besproken wat te doen bij
een gelijke stand. Elke variant had zijn voor- en nadelen, we zijn niet tot een bevredigende
oplossing gekomen.
Besloten is om vooralsnog geen regel op te nemen om een beslissing in eindstand te forceren. In
de onwaarschijnlijke situatie van een gelijke eindstand, zal de eindstand zo blijven. Als er twee
winnaars zijn, krijgen zij beiden een beker en titel “winnaar eindklassement”.

10. Inlopers (DR 1.22)
Volgens het huidige reglement gaan snelle recreanten voor op wedstrijdlopers, dat is
onwenselijk: wedstrijdlopers moeten in principe altijd voorrang hebben op recreanten. Juryleden
moeten echter wel kunnen ingrijpen i.v.m. veiligheid van deelnemers.
Voorstel:
Aanvulling: "Wedstrijdlopers hebben voorrang op recreanten. De aanwijzingen van juryleden, ook
inzake voorrang, zijn echter altijd leidend."

11. Lasten dragen, lasten slepen, houthakken en klimmen boven 2,5 m onder 18 jaar (DR 1.14)
Bij recreatieve runs lopen soms deelnemers van onder 18 jaar en deelnemers van 18 jaar en
ouder door elkaar in dezelfde categorie met eenzelfde kleur shirt. Juryposten bij de onderdelen
lasten dragen, lasten slepen, houthakken of klimmen boven 2,5 m moeten dan onderscheid
kunnen maken tussen jeugddeelnemers en volwassen deelnemers.
Jeugd t/m 14 jaar mag niet hoger klimmen dan 2,5 meter.
Jeugd t/m 17 jaar mag geen lasten dragen, lasten slepen of houthakken.
De WO is er verantwoordelijk voor dat bovenstaande regels gehanteerd worden.
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Voorstel:
De volgende tekst toevoegen aan AR 1.14: "Bij een recreatieve survivalrun waarvan deelnemers
vanaf en onder 18 jaar in hetzelfde kleur shirt lopen én waarin hindernissen/opdrachten zijn
opgenomen die door deelnemers onder 18 jaar niet uitgevoerd mogen worden, moet de WO een
tweede, anderkleurig polsbandje verstrekken aan de deelnemers van 18 jaar en ouder. Alleen de
deelnemers met dit tweede bandje (dat zij de gehele survivalrun dragen) mogen de voornoemde
hindernissen/opdrachten uitvoeren.”
Als een WO een tweede polsbandje aan jeugddeelnemers verstrekt, kan het zijn dat een
jeugddeelnemer dit bandje niet omdoet of tijdens de survivalrun afdoet, om zodoende toch de
‘volwassen’ hindernissen uit te kunnen voeren. Vandaar dat wij nu kiezen voor een tweede
bandje voor de 18+-deelnemers i.p.v. voor de jeugddeelnemers.
Bedenk als WO dat je het jezelf moeilijk maakt als je een categorie openstelt waarbij 14-jarigen
(of jonger) samen met 15/16/17-jarigen en volwassenen lopen én waarbij er hindernissen zijn
waarbij hoger geklommen wordt dan 2,5 m én er onderdelen zijn met lasten dragen, lasten
slepen of houthakken. Je hebt dan te maken met drie groepen deelnemers met hetzelfde kleur
shirt waarvoor verschillende toestemmingen gelden. De WO blijft ervoor verantwoordelijk dat de
regels voor jeugd en volwassenen worden gehanteerd.

12. Mogelijkheid van beroep (AR 4.22)
Het krijgen van een rode kaart heeft veel impact op een WO. Het is fair om de WO de
gelegenheid te bieden in beroep te gaan tegen de beslissing, liefst niet direct beoordeeld door
het bestuur.
Voorstel:
Instellen van een commissie van beroep bestaande uit de drie RA’s van de regio’s waar de WO
niet vandaan komt.
Taak: in behandeling nemen van eventueel beroep door WO die rode kaart heeft gekregen.
Informatie inwinnen bij WO, RA en bestuur. Bekijken of alle relevante factoren goed
meegenomen zijn in besluit van bestuur. Bekijken of reglementen gevolgd zijn. Oordelen of er
gegronde redenen zijn om rode kaart in te trekken.
Bevoegdheid: bevestigen of intrekken rode kaart. Uitspraak is bindend voor WO en bestuur.

13. PC-controle (AR 6.3)
Het parcours en de hindernissen dienen op de dag voor de wedstrijd om 12.00 uur gereed te zijn
voor inspectie. Momenteel ontstaan er voor de PC soms onwerkbare situaties doordat er op de
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ochtend van de wedstrijd nog veel (herstelde of nieuwe) hindernissen moeten worden
gecontroleerd. Dit moet zoveel als mogelijk worden voorkomen.
Voorstel:
Tussen de eerste en tweede alinea van AR 6.3 wordt de volgende tekst toegevoegd:
“Hindernissen die tijdens de parcourscontrole niet gereed zijn en dus niet gecontroleerd kunnen
worden, dienen uit het parcours te worden gehaald.
Hindernissen die op last van de PC hersteld of aangepast moeten worden, kunnen op de ochtend
van de wedstrijd door de PC opnieuw gekeurd worden.
Als er hindernissen zijn die niet gereed kunnen zijn tijdens de keuring op de dag voor de wedstrijd
vanwege bijvoorbeeld een benodigde wegafzetting, vergunningen, een kraanhindernis, dan
moeten deze beperkingen in het draaiboek zijn vermeld, zodat de PC hier rekening mee kan
houden.”
Tevens komen AR 6.6 en AR 6.7 hiermee te vervallen.

Voorgenomen kleine reglementswijzigingen (14 t/m 29)
14. Overdraagbaarheid deelnamebewijs (DR 1.5)
Recentelijke incidenten tonen aan dat hier onduidelijkheid over is. Daarom hieronder een
voorstel voor een betere formulering.
Voorstel:
De tekst van DR 1.15 vervangen door: "Deelnemen onder andermans naam is niet toegestaan.
Een deelnamebewijs kan alleen worden overgedragen na voorafgaande toestemming van de
wedstrijdorganisatie. Het staat de wedstrijdorganisatie vrij hiervoor geen toestemming te
verlenen. Een overname van een startbewijs is pas geldig als de naam van de nieuwe deelnemer
in het uvp zichtbaar is. Het tonen van een geldig legitimatiebewijs kan door de WO worden
gevraagd bij het ophalen van het wedstrijdshirt en polsband.
Bij overtreding van dit artikel kan het bestuur, op aanwijzing van de WO, besluiten om de
deelnemer die onder andermans naam heeft gelopen, alsmede degene aan wie het startnummer
was toegekend in het UVP (mits deze persoon vooraf op de hoogte was van de overtreding),
uitsluiten van deelname aan survivalruns voor de duur van drie maanden, gerekend vanaf de
wedstrijddag waarop de overtreding is begaan. Reeds betaalde inschrijfgelden voor survivalruns
in de genoemde periode van 3 maanden wordt niet gerestitueerd.”
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15. Restitutie licentiegelden (DR 1.5)
Hier staat dat restitutie mogelijk is tot de eerste wedstrijd. Aan het einde van AR 2.15 staat 1 juli
als uiterste datum voor restitutie van licentiegeld.
Voorstel:
DR 1.5 verwijderen. Daardoor wordt 1 juli uit het AR de datum.
16. Toepassing reglement (AR 3.2)
Hoofdstuk 3 uit het AR heeft vrijwel uitsluitend betrekking op wedstrijdlopers. Waar niet, dan
wordt dit aangegeven. Dit artikel is dus niet relevant.
Voorstel:
AR 3.2 verwijderen
17. Helpen koppels en teams (AR 3.19, laatste zin)
Dit gaat altijd om recreanten. In de praktijk zien wij regelmatig recreanten (koppels/teams)
elkaar vanaf de grond helpen en door hindernissen heen tillen. Dit wordt meestal toegestaan,
soms niet.
Wij willen stellen dat ‘iemand door een hindernis heen tillen’ niet de intentie is van survivalrun.
Tegelijkertijd willen wij het de wijze van toepassing hiervan overlaten aan de juryleden (op
aanwijzing van hun WO). Wil je echte, eerlijke competitie, dan moet je meedoen in de
wedstrijdcategorieën.
Ter verduidelijking: helpen of geholpen worden mag niet door individuele recreanten. Zij kunnen
bezig zijn met een kwalificatierun.
Voorstel:
De laatste zin van AR 3.19 vervangen door: “Leden van een koppel of team mogen elkaar vanaf
de grond helpen om een hindernis in te komen. Bij het verder voltooien van de hindernis mogen
zij elkaar alleen helpen zonder de grond te raken. De aanwijzingen van de juryleden zijn echter
altijd leidend.”

18. Aanvraag wedstrijddata (AR 4.1)
De genoemde datum van 1 mei is erg laat voor WO die hun survivalrun vroeg in het seizoen
hebben. Het bestuur streeft ernaar voor 1 februari de wedstrijdkalender voor het nieuwe seizoen
gereed te hebben, maar enige uitloop voor het oplossen van knelpunten is mogelijk.
Voorstel:
1 mei veranderen in 1 maart.
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19. Controle licentie (AR 4.10)
In het artikel staan een aantal vreemde aannames.
Voorstel:
De tekst van het AR 4.10 vervangen door de zin: "Bij de uitgifte van het wedstrijdshirt en
polsband kan de wedstrijdorganisatie vragen naar een geldige legitimatie."

20. Deelnemersreglement (AR 4.12)
Moet de WO het DR ter beschikking stellen? Hoe? Het lijkt me dat een deelnemer bij inschrijving
in het UVP verklaart zich te conformeren aan het DR.
Voorstel:
De tekst van het AR 4.12 vervangen door: "Elke deelnemer verklaart bij inschrijving dat hij/zij
zich conformeert aan het Deelnemersreglement van de SBN. Dit reglement is beschikbaar op de
website van de SBN."
Tevens een soortgelijke tekst (met link naar DR) opnemen op de inschrijfpagina in het UVP.

21. PC-controle (AR 4.15, tweede alinea, laatste zin)
De PC is bij een tweedaagse wedstrijd ook op de tweede dag aanwezig. Het (laten) herstellen of
uit de run halen van een hindernis gebeurt ook dan in opdracht van of na overleg met de PC.
Voorstel:
De laatste zin van de tweede alinea van AR 4.15 verwijderen.
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22. Afhandelen protesten (AR 4.21)
De tekst is onduidelijk. Waarom alleen bij circuitruns? Toch bij alle survivalruns? Naar
tevredenheid van wie? Overleg met secretariaat?
Voorstel:
De tekst van AR 4.21 vervangen door: "De WO dient tijdig ingediende protesten (aangeleverd
binnen een uur na binnenkomst van de deelnemer die protest aantekent) in behandeling te
nemen. De WO zal zich inspannen om op de dag van het protest een oordeel te geven aan de
deelnemer. De WO kan hiervoor overleggen met de PC en eventueel, indien mogelijk, met een RA
of bestuurslid."

23. Sancties, eerste alinea (AR 4.22)
Over welke gelden gaat het hier? Niet betaald door wie? Als een individueel lid zijn contributie 6
weken te laat betaalt, komt er dan 6x €15 bij? Dat lijkt me niet.
Voorstel:
Deze eerste alinea van AR 4.22 verwijderen.

24. Sancties, tweede bullet bij tijdsoverschrijdingen (AR 4.22)
Er staat nu dat er een uitsluiting volgt van een jaar. Dit is echter niet wat er voorgesteld is in de
ALV. De sanctie moet zijn: een gele kaart.
Voorstel:
De tekst van de 2e bullet vervangen door: "Als de PC wel aanwijzingen geeft om het parcours aan
te passen om een tijdsoverschrijding te voorkomen en de WO negeert deze aanwijzingen, dan
volgt bij een tijdsoverschrijding een gele kaart."

25. Jeugd Survivalrun (AR 7.5)
Het hoeven niet altijd bekers te zijn, een WO mag dit zelf bepalen.
Voorstel:
De titel van het artikel veranderen in “Prijzen Jeugd Survivalrun”.
De tekst van het artikel veranderen in “Voor de top-3 van elke klasse dient de WO prijzen
beschikbaar te stellen."

26. Niet afhalen prijzen (AR 7.11)
Beter omschrijven om misverstanden te voorkomen. Bijvoorbeeld: je prijs laten ophalen door
iemand anders mag door een WO geweigerd worden.
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Voorstel:
De tekst van artikel AR 7.11 vervangen door: "Prijswinnaars die niet persoonlijk hun (geld)prijs in
ontvangst nemen tijdens de prijsuitreiking, verliezen het recht op hun prijs. De WO mag zelf
bepalen of zij de prijs meegeeft aan iemand anders, opstuurt of niet uitkeert. Het behaalde
resultaat inclusief punten voor het seizoenklassement blijft geldig."

27. Uitslag naar licentiehouder (AR 8.4)
Dit is niet meer relevant. Uitslagen staan op de SBN-site, dat is de centrale plek voor uitslagen.
Voorstel:
Dit artikel verwijderen.

28. Contacten met media (AR 9.2)
Er staat weliswaar 'bij voorkeur', maar gebeurt dit ooit? En zo ja, wat doen wij dan? Is dit artikel
relevant?
Voorstel:
Dit artikel verwijderen.

29. Vertegenwoordigers bestuur (AR 10)
Wie zijn de vertegenwoordigers? Het is nu niet duidelijk wie, naast het bestuur, bevoegdheid
heeft om beslissingen te nemen die niet in het reglement zijn vastgelegd.
Voorstel:
Vermelding van vertegenwoordigers verwijderen.
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Voorgenomen cosmetische reglementswijzigingen (30 t/m 52)
Bij het nauwkeurig nalopen van het AR en DR vielen er een aantal kleine verbeterpunten op. Dit
betreft geen principiële zaken, maar vaak tekstuele wijzigingen of onlogische vermeldingen.

30. Toepassen van de schrijfwijzer (AR en DR)
Vorig jaar heeft het bestuur een schrijfwijzer vastgesteld. Het AR en DR zullen nagelopen worden
om de afgesproken schrijfwijzen van termen te gebruiken.

31. Doping (DR 1.23)
NOC*NSF heeft geen dopinglijst. Er is één dopinglijst: die van het WADA (zie
https://www.dopingautoriteit.nl/juridisch/dopinglijst).
Voorstel:
De tekst van DR 1.23 vervangen door de tekst : “Het is deelnemers aan een survivalrun verboden
om middelen te gebruiken die voorkomen op de dopinglijst van het Wereld Anti-Doping
Agentschap (WADA)."

32. Lidmaatschap (AR 2.5)
Er is meer reden voor een lidmaatschap van de SBN.
Voorstel:
AR 2.5 aanvullen met de zin: "Tevens zijn de leden daarmee gebonden aan de statuten en
reglementen van de SBN."

33. Rechten WO’s (AR 2.8)
Dit is geen uitputtende opsomming.
Voorstel:
“wat inhoudt” vervangen door "wat o.a. inhoudt"
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34. Rechten WO’s (AR 2.8)
"waardoor de SBN zich garant stelt voor de run"  Wat betekent dit?
Voorstel:
Het garant stellen weglaten. De tekst van de eerste bullet wordt dan: "dat het parcours en de
hindernissen gekeurd worden door de Parcourscommissie."

35. Rechten niet-leden (AR 2.11)
De eerste zin klopt niet.
Voorstel:
Het zinsdeel na de komma vervangen door: "… is voor deelnemers die geen lid zijn van de SBN
een beperkte ongevallenverzekering afgesloten."

36. Leden Parcourscommissie (AR 2.16)
Het artikel verwijst vooral naar de knoopcursus.
Voorstel:
De titel van AR 2.16 wijzigen in: "Knoopcursus"

37. Erkenning statuten en reglementen (AR 2.18)
Dit is al vastgelegd in de statuten, maar vermelding hier kan geen kwaad. Dit artikel geldt niet
alleen voor organisaties, maar voor alle leden.
Voorstel:
De tekst van AR 2.18 wijzigen in: "De leden van de SBN zijn gebonden aan de statuten en
reglementen van de SBN."

38. Leeftijdsklasse LSR, MSR, KSR (AR 3.9)
Er hoeft geen onderscheid gemaakt te worden tussen heren en dames.
Voorstel:
De vermelding van heren en dames verwijderen uit AR 3.9.
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39. Minimumleeftijd (AR 3.11)
Dit staat al in AR 3.7, 3.9 en 3.10.
Voorstel:
Artikel 3.11 verwijderen.

40. Bijstellen aantallen Topklasse (AR 3.14, derde alinea)
Bijstellen van de aantallen is geen zekerheid. De reden voor bijstelling ligt ook niet vast.
Voorstel:
De derde alinea van AR 3.14 vervangen door: "Deze aantallen kunnen voor het begin van een
nieuw seizoen door het bestuur worden bijgesteld."

41. Minimum aantal startplekken (AR 3.16)
Gelijke formulering gebruiken.
Voorstel:
Bij JSR “minimum” toevoegen

42. Veteranen (AR 3.18)
Deze tekst staat al in AR 7.6.
Voorstel:
Artikel 3.18 verwijderen.

43. Aanvraag wedstrijddatum recreatieve survivalrun (AR 4.1, tweede alinea)
Alleen het vermelde minimum van 6 maanden is relevant.
Voorstel:
De vermelding van 1 september verwijderen.
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44. Aanvullend reglement (AR 4.13)
Onnodige woorden.
Voorstel:
De woorden “bepaalde” en “Dagelijks” verwijderen.
45. Parcoursvoorschriften (AR 4.15)
De verwijzing naar 5.1 klopt niet meer.
Voorstel:
De zin wijzigen in: “De Parcoursvoorschriften zijn hierop van toepassing.”

46. Verversingsposten (AR 4.20)
Niet alleen bij circuitruns, bij alle survivalruns.
Voorstel:
Het woord “circuitruns” vervangen door “survivalruns”.

47. Schadeformulier (AR 4.23)
De plek op de website ligt niet vast.
Voorstel:
De woorden “onder downloads” verwijderen.

48. PC-controle (AR 6.3)
De verwijzing naar 4.3 t/m 4.6 klopt niet.
Voorstel:
De verwijzing wijzigen in 3.3 t/m 3.6.

49. PC-controle (AR 6.3)
De laatste zin van de tweede alinea staat al uitgebreid in AR 4.22.
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Voorstel:
De laatste zin van de tweede alinea van AR 6.3 verwijderen.

50. Bevoegdheden PC (AR 6.5)
Er missen één of meerdere woorden in de eerste zin.
Voorstel:
De eerste zin van AR 6.5 vervangen door: “Tijdens de run is de PC gemachtigd om in het

kader van de veiligheid en de naleving van de reglementen en Parcoursvoorschriften
bepaalde aanwijzingen te geven aan de bij de hindernis aanwezige posten c.q. juryleden.”

51. Prijzen (AR 7.2 + 7.3 + 7.4)
De titels zijn niet gelijk geformuleerd en er missen duidelijke omschrijvingen.
Voorstel:
De titels vervangen door:
“7.2 Prijzengeld Lange Survivalrun”
“7.3 Prijzengeld Middellange Survivalrun”
“7.4 Prijzengeld Korte Survivalrun”
Elk artikel beginnen met "De WO keert de volgende geldprijzen uit aan de top-3 heren en top-3
dames van de Lange Survivalrun:", etc.

52. PC-controle (AR 7.7)
Het gaat om prijzen bij recreatieve categorieën, daar kunnen ook licentiehouders aan
deelnemen.
Voorstel:
De titel van AR 7.7 wijzigen in “Prijzen recreatieve survivalruns”.

Voorgenomen reglementswijzigingen voorjaars-ALV 2018

pagina 18

