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Nieuwe verzekeringspolis, implicaties voor wedstrijdorganisaties
De nieuwe polis vraagt om een herziening van de wijze waarop wedstrijdorganisaties deelnemers
briefen. Daarnaast dient een wedstrijdorganisatie de waterdiepte zichtbaar te maken voor
deelnemers middels een waterprofiel.
Briefing
Deelnemers dienen op de wedstrijddag de volgende zaken tot zich te kunnen nemen, in de vorm van
een briefing:
• Weersvoorspelling van de dag van de survivalrun;
• Kledingadvies, hierbij dient het voorspelde weer in acht genomen te worden;
• Terrein omschrijving, korte en bondige beschrijving van het terrein waarover de survivalrun
zich aflegt. Bossen, velden, oneffen terrein e.d.;
• Veiligheidsmaatregelen, de veiligheidsmaatregelen die jullie als wedstrijdorganisaties
opleggen. Denk hierbij aan het volgen van instructies van jury posten, niet afwijken van het
parcours e.d.;
• Te gebruiken technieken en materialen, dit kan ondervangen worden in: instructie jury
posten te allen tijde opvolgen.
Deze briefing dient een deelnemer voor de start doorgenomen te kunnen hebben. Ons advies is dit
op locatie waar shirts af gehaald worden duidelijk zichtbaar aan te plakken/te verspreiden. Op de
laatste pagina tref je een voorbeeld briefing aan.

Waterprofiel
Aanvullend op de terreinomschrijving dient een wedstrijdorganisatie het waterprofiel van wateren
die doorwaad worden inzichtelijk te maken. Dit middels een bord/geplastificeerd papier voor de
doorwading van het water. Zie onderstaande voorbeeld.

In de bijlage tref je een sjabloon waterprofiel aan die naar behoefte aangepast kan worden.
Voor vragen aangaande deze implicaties gelieve contact op te nemen via:
verzekering@survivalrunbond.nl

Briefing Survivalrun New York
Weersvoorspelling
Temperatuur
Gevoelstemperatuur
Windkracht
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4

Gedurende de dag flinke buien verwacht.

Kleding advies
Draag strakke nylon/lycra kleding, eventueel thermo-ondergoed eronder.
Altijd sokken dragen in verband met de schurende werking van zand en
water. Strak zittende schoenen met terreinprofiel. Schoenen met spikes
zijn niet toegestaan.

Terrein van Survivalrun
Het parcours van de survivalrun loopt over ongebaande paden, akkers,
weilanden, sloten en bossen.
Hou bij je kleding & schoeisel keuze rekening met deze terreinen!

Veiligheidsmaatregelen
• Volg te allen tijde instructies van juryposten op;
• Blijf op aangegeven route;
• Stap uit de wedstrijd bij onwel worden of blessure en meld dit bij
een vrijwilliger.

