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: Voorstel verbetering bepaling startvolgorde licentiewedstrijden

LET OP: Dit is een aangepaste versie n.a.v. de feedback uit de regio-overleggen.
Het bepalen van de startvolgorde bij survivalruns is regelmatig voer voor discussie. Wat is
goed, wat is reglementair, wat is eerlijk, wat is mogelijk, wat is wenselijk? WO’s worstelen
soms met het samenstellen van hun startlijsten, WO’s hebben soms andere wensen,
deelnemers hebben soms vragen of onbegrip.
Het bestuur heeft een aantal betrokken leden met kennis van zaken gevraagd om een
‘werkgroep startvolgorde’ te vormen die aan de slag is gegaan om tot een advies te komen
over hoe we binnen de SBN het beste kunnen omgaan met deze materie.
De werkgroep bestaat uit:
- Charles Janssen, Niersdal Survivalrun
- Erik de Heer, Hang-On Run
- Yorick Klein-Gunniewiek, Survivalrun Beltrum
- Lenneke van der Heide, Topklasse-atleet en voormalig lid Cie Wedstrijdzaken
- Alex Bossers, Commissie ICT
- Axel van Ruitenbeek, Topklasse-atleet en lid Cie Wedstrijdzaken
- Mark Huizinga, voorzitter SBN
Er zijn binnen de werkgroep veel uiteenlopende ideeën en argumenten besproken.
Uiteindelijk heeft de meerderheid zich gevonden in het voorstel zoals dat door Axel is
geformuleerd in het document “werkgroep startvolgorde survivalruns”. Dit voorstel is door
de werkgroep aangeboden aan het bestuur.
Het bestuur heeft het voorstel overgenomen met inachtneming van de volgende drie
aanpassingen:
1. Alleen de beste 10 resultaten (in punten) van een atleet in de afgelopen 365 dagen tellen
mee voor de Algemene Ranking
Het bestuur wil voorkomen dat atleten worden gestimuleerd om zoveel mogelijk runs te
lopen. Van veel kanten krijgen wij signalen dat het lopen van erg veel survivalruns in één
seizoen op termijn tot problemen kan leiden bij atleten. Met name voor jonge en/of
onervaren survivalrunners kan dit een valkuil zijn die wij niet voor hen willen graven. Ook
als je kijkt naar de beste 10 resultaten krijg je een prima beeld v.w.b. de startvolgorde.
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2. Toekenning beschermde statussen en samenstelling commissie
In het voorstel is een commissie vrij om te bepalen wie een beschermde status krijgt. Het
bestuur vindt dat bepaalde topprestaties standaard mogen leiden tot een beschermde
status. Het uitgangspunt blijft dat er ongeveer 5 beschermde statussen per afstand
worden toegekend. Het voorstel van het bestuur m.b.t. de beschermde statussen en de
commissie luidt:
-

Top-3 ONK op een afstand = beschermde status op die afstand t/m het volgende ONK
op die afstand.
Top-3 van eindklassement op een afstand = beschermde status op die afstand voor
het volgende seizoen.
De commissie kan voor uitzonderlijke gevallen aanvullend beschermde statussen
toekennen. Zij doet dit jaarlijks op uiterlijk 15 juli.
De commissie bestaat uit de vier regio-ambassadeurs.

3. Halveren van JSR-punten bij overgang naar hogere leeftijdsklasse
In het voorstel staat dat een JSR-atleet de helft van zijn/haar punten meeneemt bij
overgang naar de 18+. Het bestuur stelt voor om deze halvering ook toe te passen bij
overgang naar een hogere leeftijdsklasse binnen de JSR. Dit om te voorkomen dat de
jongste instromers bij aanvang van een seizoen de beste startplekken krijgen in hun
nieuwe klasse.
N.a.v. van feedback uit de regio-overleggen van februari/maart 2019 is besloten om een
vierde aanpassing aan het voorgenomen voorstel te doen:
4. Onderscheid in te behalen punten verderop in de uitslagenlijsten
In het voorgenomen voorstel dat naar de regio’s is verstuurd, was in de puntentabellen
te zien dat elke deelnemer vanaf een bepaalde positie in de uitslag een zelfde
minimumaantal punten krijgt toebedeeld. Deze puntentabellen zijn nu aangepast, zodat
er vanaf een bepaalde positie toch groepsgewijs onderscheid wordt gemaakt in de
toegekende punten.

Het bestuur vraagt de ALV om in te stemmen met het invoeren van het beschreven
systeem ter bepaling van de startvolgorde bij licentiewedstrijden.
Bij instemming zal de praktische toepassing van het systeem uitgevoerd worden zodra de
technische implementatie in het Uitslagen Verwerkings Programma (UVP) volledig juist
werkend gerealiseerd is. De Commissie ICT verwacht dit voor aanvang van seizoen
2019/2020 voor elkaar te hebben.
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Tevens vraagt het bestuur aan de ALV toestemming om het systeem van
startvolgordebepaling niet integraal op te nemen in het Algemeen Reglement, maar dit
middels een verwijzing naar een bijlage te doen.
Omdat het bestuur de mogelijkheid wil hebben om gedurende een seizoen te kunnen
schaven aan details in het systeem, zal het bestuur aan de ALV vragen of zulke kleine
wijzigingen zonder instemming van de ALV gedaan kunnen worden. Grote, principiële
wijzigingen zullen wel eerst voorgelegd worden aan de ALV.
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