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: Voorstel medisch begeleider tijdens survivalruns

Survivalrun is een sport voor verschillende leeftijden en niveaus. Iedereen gaat op zijn of haar eigen
niveau de strijd met de elementen aan. Zo zijn er deelnemers die een medische aandoening hebben
(bijvoorbeeld diabetes of inspanningsastma), waardoor het deelnemen aan een survivalrun een extra
uitdaging met zich meebrengt. Deze survivalrunners kunnen zelfstandig het parcours afleggen, maar
hebben soms de hulp van een eigen begeleider nodig, bijvoorbeeld in het geval van een hypo of voor
een pufje bij een astma-aanval. Deze begeleiding is in de praktijk niet altijd mogelijk, omdat een
begeleider reglementair niet op het parcours mag komen. Hierdoor zien deze survivalrunners soms
af van deelname.
De SBN wil de drempel voor deelname voor deze survivalrunners verlagen door medische
begeleiding tijdens survivalruns reglementair toe te staan. Dat willen we op de volgende manier
inrichten:
De medisch begeleider:
- Mag alleen de deelnemer begeleiden en medisch ondersteunen aan wie de toestemming
voor medische begeleiding door de SBN is toegekend;
- Mag lopend/rennend/fietsend het parcours betreden;
- Mag deelnemers niet hinderen;
- Mag deelnemers niet assisteren in het afleggen van het parcours;
- Dient instructies van juryposten, wedstrijdleiding en Parcourscommissie op te volgen;
- Dient de door de SBN verstrekte armband voor medisch begeleider op het parcours te allen
tijde zichtbaar te dragen;
- Dient een telefoon voor noodgevallen met zich mee te dragen;
- Dient een behandelkaart mee te dragen met acties die ondernomen dienen te worden bij
problemen door medische aandoening.
Als de medisch begeleider zich niet aan bovenstaande regels houdt, dit naar oordeel van de
wedstrijdleiding en/of Parcourscommissie, kan dit gevolgen hebben voor de begeleide deelnemer,
bijvoorbeeld diskwalificatie en/of (tijdelijke of permanente) intrekking van de toestemming om door
een medisch begeleider vergezeld te worden.
De deelnemer:
- Kan zelfstandig, veilig en verantwoord het parcours afleggen;
- Dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de survivalrun aan de WO te melden dat hij/zij
door een medisch begeleider zal worden vergezeld.

Een survivalrunner kan bij de SBN een aanvraag doen om begeleid te mogen worden door een
medisch begeleider. De voorwaarden bij deze aanvraag zijn:
- De aanvragende survivalrunner is lid van de SBN;
- De aanvragende survivalrunner overlegt een doktersverklaring waarin staat wat de medische
aandoening is en welke medische ondersteuning daarvoor nodig is tijdens een survivalrun;
- In de doktersverklaring verklaart de arts dat er geen medische reden is om af te zien van
deelname aan een survivalrun.
Bij goedkeuring van de aanvraag zal de SBN aan de deelnemer een armband verstrekken die door
zijn/haar medisch begeleider zichtbaar gedragen dient te worden tijdens de survivalrun. Deze
armband blijft eigendom van de SBN. De SBN mag, om haar moverende redenen, besluiten om de
toestemming tot het dragen van de medische armband in te trekken.
De wedstrijdorganisatie:
- Brengt EHBO & vrijwilligers op de hoogte van deelnemer & begeleider;
- Ontvang uiterlijk twee weken voorafgaand aan de survivalrun een meldingsformulier van
deelnemer die begeleid wordt. Hierin staat het volgende vermeld:
o Korte omschrijving aandoening;
o NAW-gegevens begeleider;
o Welke categorie er gestart wordt;
o Contactgegevens t.b.v. vragen vanuit WO.
Op de dag van de survivalrun meldt de deelnemer zich zoals elke andere deelnemer. Mocht een WO
behoefte hebben aan een alternatieve aanmeldingsprocedure op de wedstrijddag dan kunnen zij dit
afstemmen met de deelnemer in kwestie. Middels de contactgegevens uit het eerder versterkte
meldingsformulier.

