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AFKORTINGEN 
 
SBN = Survivalrun Bond Nederland 
JSR = Jeugd Survivalrun 
KSR = Korte Survivalrun 
MSR = Middellange Survivalrun 
LSR = Lange Survivalrun 
TG = trainingsgroep 
WO = wedstrijdorganisatie 
PC = Parcourscommissie 
ONK = Open Nederlands Kampioenschap 
UVP = Uitslagen Verwerkings Programma 
 

 
1. REGLEMENTEN   
M.i.v. seizoen 2016/2017 wordt er met een 
drietal reglementen gewerkt 
1. Het Algemeen Reglement. Hierin staat 

regelgeving beschreven m.b.t. 
lidmaatschappen, de soorten 
survivalruns en de organisatie van 
survivalruns. Dit reglement is met name 
van belang voor de TG’s en WO’s. 

2. Het Deelnemersreglement. Hierin staat 
de minimale informatie die iedere 
deelnemer aan een survivalrun tot zich 
moet hebben genomen. Het is de taak 
van de WO om hem deze informatie te 
verstrekken.  

3. De Parcoursvoorschriften. Hierin staat 
de regelgeving benodigd om een 
survivalrunparcours te bouwen. 

Al deze reglementen zijn terug te vinden op de 
website van de Survivalrun Bond Nederland 
 
 
2. LIDMAATSCHAPPEN 

 
2.1 Soorten lidmaatschap 
De SBN kent vier soorten lidmaatschappen: 
- lidmaatschap natuurlijk persoon; 
- lidmaatschap WO; 
- lidmaatschap TG; 
- lidmaatschap TG + WO (TG die tevens een  
  survivalrun organiseert) 
 

2.2 Rechtspersoon 
WO’s en/of TG’s moeten een rechtspersoon 
zijn, d.w.z. een vereniging, stichting of BV. 
 
2.3 Lidmaatschapsjaar 
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 september 
tot en met 31 augustus. 
 
2.4 Verplichtingen leden-natuurlijke 
personen 
De leden-natuurlijke personen zijn verplicht 
een jaarlijkse bijdrage te betalen, die door het 
SBN-bestuur wordt vastgesteld. Hoogte van 
de bijdrage: zie bijlage 1. Restitutie van 
lidmaatschapskosten vindt alleen plaats bij 
opzegging vóór 1 september voor het 
komende seizoen. 
 
2.5 Verplichtingen leden-trainingsgroepen 
De leden-trainingsgroepen verplichten hun 
leden om lid te worden van de SBN. Hiermee 
is de deelname aan de ongevallenverzekering 
geborgd. Tevens zijn de leden daarmee 
gebonden aan de statuten en reglementen 
van de SBN. 
 
2.6 Verplichtingen leden-
wedstrijdorganisaties en leden-
trainingsgroepen 
De leden-wedstrijdorganisaties en de leden-
trainingsgroepen zijn verplicht een jaarlijkse 
bijdrage te betalen, die door het SBN-bestuur 
wordt vastgesteld. Hoogte van de bijdrage: zie 
bijlage 1. Hiermee is tevens de collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering van de TG’s en 
WO’s geborgd. 
 
2.7 Rechten leden-natuurlijke personen 
Leden-natuurlijke personen hebben recht op 
ontvangst van 3 (digitale) edities van het 
bondsmagazine SURVIVALRUN per jaar. 
Tevens zijn zij tijdens wedstrijden, 
georganiseerd onder auspiciën van de SBN, en 
tijdens vastgestelde trainingen van bij de SBN 
aangesloten organisaties, verzekerd tegen 
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ongevallen. 
 
2.8 Rechten leden-wedstrijdorganisaties 
De door een WO uitgeschreven wedstrijd 
wordt onder auspiciën van de SBN gehouden, 
wat onder andere inhoudt: 
- dat de survivalrun gecontroleerd wordt  
  door de PC; 
- dat alle deelnemers aan de survivalrun  
  verzekerd zijn tegen ongevallen; 
- dat voor de WO een rechtsbijstands- en  
  aansprakelijkheidsverzekering  
  (zaakschade en opzichtschade) is afgesloten. 
 
2.9 Rechten leden-trainingsgroepen 
Het trainingsparcours wordt eenmaal per jaar 
gecontroleerd door de PC, waardoor: 
- de door de TG aan het  
  bondssecretariaat aangegeven trainingen  
  onder auspiciën van de SBN vallen; 
- alle leden van de groep die lid zijn van SBN  
  verzekerd zijn tegen ongevallen tijdens 
  de aangegeven trainingen op dit parcours; 
- dat voor de TG’s tevens een  
  rechtsbijstands- en een  
  aansprakelijkheidsverzekering  
  (zaakschade en opzichtschade) is afgesloten. 
 
2.10 Rechten en verplichtingen leden-
trainingsgroepen + wedstrijdorganisatie 
Voor deze organisaties geldt het in de 
artikelen 2.5, 2.6, 2.8 en 2.9 opgesomde. 
 
2.11 Daglidmaatschap 
Personen die geen lid zijn van de SBN kunnen 
deelnemen aan een survivalrun die onder 
auspiciën van de SBN wordt georganiseerd. 
Hiertoe schaffen zij bij inschrijving voor de 
survivalrun verplicht een daglidmaatschap 
aan. Voor deze dagleden heeft de SBN een 
beperkte ongevallenverzekering afgesloten. 
Dagleden dragen bij aan de collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering en de 
ongevallenverzekering. 
 
De kosten voor een daglidmaatschap staan 

vermeld in bijlage 1. 
 
2.12 Meerdere survivalruns per seizoen 
Organisaties die per seizoen meer dan één 
survivalrun op niet-aangesloten dagen onder 
auspiciën van de SBN willen uitschrijven, 
dienen voor elk van deze wedstrijden een 
extra bijdrage te betalen. De hoogte van de 
bijdrage wordt door het SBN-bestuur bepaald 
en staat vermeld in bijlage 1. 
 
2.13 Aansluiting trainingsgroep bij de SBN 
Een organisatie kan zich aanmelden als TG via 
een inschrijfformulier op de website van de 
SBN (zie menu Kenniscentrum). Hierop 
ontvangt de organisatie per e-mail een 
aanmeldingspakket die zij compleet dient in te 
vullen en te retourneren. 
 
Als aan alle voorwaarden is voldaan en de PC 
het trainingsparcours heeft gecontroleerd en 
goedgekeurd, krijgt de betreffende organisatie 
een bevestiging van het secretariaat dat zij is 
aangesloten bij de SBN. Vanaf dat moment is 
de vereniging officieel aangesloten bij de SBN. 
 
2.14 Aansluiting wedstrijdorganisatie bij de 
SBN 
Een organisatie kan zich aanmelden als WO 
via een inschrijfformulier op de website van 
de SBN (zie menu Kenniscentrum). Hierop 
ontvangt de organisatie per e-mail een 
aanmeldingspakket die zij compleet dient in te 
vullen en te retourneren. 
 
De aanvraag voor een datum op de 
wedstrijdkalender staat omschreven in artikel 
4.1. 
 
De aansluiting bij de SBN is voltooid wanneer 
het secretariaat hiervan een bevestiging heeft 
verstuurd naar de nieuwe 
wedstrijdorganisatie. 
 
2.15 Aanvragen wedstrijdlicentie 
Een SBN-lid kan vanaf de leeftijd van 10 jaar 
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een wedstrijdlicentie aanvragen voor de JSR, 
hier geldt geen kwalificatienorm voor. 
 
Een wedstrijdlicentie voor SBN-leden van 18 
jaar en ouder is geldig voor deelname aan 
zowel de KSR als de MSR als de LSR. 
  
Om een wedstrijdlicentie voor 18 jaar en 
ouder aan te kunnen vragen, dient de atleet 
eerst als SBN-lid 6 kwalificatiepunten te 
behalen in maximaal twee aaneengesloten 
seizoenen, d.w.z. het seizoen waarin de 
aanvraag voor de wedstrijdlicentie plaatsvindt 
plus het direct daaraan voorafgaande seizoen. 
 
Op de wedstrijdkalender op de website van de 
SBN staan de kwalificatieruns en de daarbij 
behorende te verdienen kwalificatiepunten: 
- korte kwalificatierun (6-9km) = 1 punt 
- middellange kwalificatierun (9-15km) = 2 
punten 
- lange kwalificatierun (15-25km) = 3 punten 
- top-5 heren of top-3 dames in bovenstaande  
  kwalificatieruns = dubbele punten 
 
Alleen individuele, recreatieve survivalruns die 
georganiseerd worden tijdens een evenement 
waar ook één of meerdere wedstrijd-
categorieën (jeugd en/of volwassenen) 
worden gelopen, kunnen als kwalificatierun 
worden vermeld op de wedstrijdkalender van 
de SBN.  
 
Kwalificatiepunten worden alleen toegekend 
indien: 
- het polsbandje is behouden, dus alle  
  hindernissen correct zijn afgelegd; 
- de deelnemer bij inschrijving voor de  
  kwalificatierun lid is van de SBN; 
- de gelopen categorie als kwalificatierun staat  
  vermeld op de wedstrijdkalender van de SBN. 
 
Het voldoen aan de in dit artikel genoemde 
eisen moet blijken uit de uitslagen in UVP, het 
online Uitslagen Verwerkings Programma van 
de SBN. 

 
SBN-leden die volgens bovenstaande normen 
6 kwalificatiepunten hebben verdiend, kunnen 
per direct een wedstrijdlicentie aanvragen in 
hun SBN-profiel op de website van de SBN. 
  
Vooralsnog worden er geen regels gesteld 
voor het behoud van een wedstrijdlicentie. 
Elke licentiehouder behoudt zijn/haar licentie, 
mits aan de jaarlijkse betalingsverplichting 
jegens de SBN wordt voldaan.  
 
De kosten voor een wedstrijdlicentie staan 
vermeld in bijlage 1. 
 
Licenties blijven doorlopend geldig. Opzegging 
van de licentie worden per aankomende 
peildatum (1 september) geëffectueerd. De 
betalingsverplichting voor licentiekosten komt 
te vervallen indien men vóór 1 juli voor het 
komende seizoen opzegt.  
 
2.16 Knoopcursus 
Elke aangesloten WO en/of TG dient binnen 
een jaar een persoon af te vaardigen voor het 
deelnemen aan een knoopcursus van de SBN 
en het examen met goed gevolg afleggen. De 
afgevaardigde is niet verplicht om PC-lid te 
worden.  
 
2.17 Logboeken 
TG’s dienen bij aanvang lidmaatschap een 
logboek aan te leggen voor hun 
trainingslocatie, conform het voorbeeld op de 
website van de SBN. Daarnaast dienen alle 
TG’s ieder jaar de actuele controle 
hindernislijsten voor 1 maart aan te leveren bij 
de voorzitter van de PC. Logboeken en foto’s 
hoeven alleen maar gestuurd te worden 
wanneer er veranderingen in het 
trainingsparcours zijn aangebracht. Bij het niet 
nakomen van deze verplichting, zal het 
trainingsparcours het betreffende jaar niet 
worden gecontroleerd. De SBN onttrekt zich 
van alle verplichtingen en de 
verantwoordelijkheid is volledig voor de TG 
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zelf. De trainingslocatie is dat jaar dus niet 
goedgekeurd en valt als zodanig niet meer 
onder de verzekering van de SBN. 
 

2.18 Erkenning statuten / reglementen 
De leden van de SBN zijn gebonden aan de 
statuten en reglementen van de SBN. 
 
2.19 Schorsing 
Het SBN-bestuur heeft de bevoegdheid een lid 
dat zich niet aan de geldende statuten en/of 
de reglementen houdt, te schorsen of te 
royeren. Dit geldt ook voor het onjuist 
bejegenen van juryposten, bestuursleden en 
vrijwilligers. 
 
 

3. WEDSTRIJDEN 
3.1 Seizoen  
Het survivalrunseizoen start op 1 september 
en eindigt op 31 augustus. 
 

3.2 Lengte en duur Lange Survivalrun  
Een Lange Survivalrun (LSR) dient minimaal 15 
kilometer lang te zijn en mag maximaal 25 
kilometer lang zijn. De gemiddelde eindtijd 
van de eerste tien reglementair gefinishte 
deelnemers van een LSR dient 2 uur en 30 
minuten te zijn. Een maximale afwijking van 
15 minuten is toegestaan. 
 

3.3 Lengte en duur Middellange 
Survivalrun  
Een Middellange Survivalrun (MSR) heeft een 
lengte van minimaal 9 en maximaal 15 
kilometer. De gemiddelde eindtijd van de 
eerste tien reglementair gefinishte 
deelnemers van een MSR dient 1 uur en 30 
minuten te zijn. Een maximale afwijking van 
10 minuten is toegestaan. 
 
3.4 Lengte en duur Korte Survivalrun  
Een survivalrun binnen de Korte Survivalrun 
(KSR) heeft een lengte van minimaal 6 en 

maximaal 9 kilometer. De gemiddelde eindtijd 
van de eerste tien reglementair gefinishte 
deelnemers van een KSR dient 55 minuten te 
zijn. Een maximale afwijking van 10 minuten is 
toegestaan. 
 

3.5 Lengte en duur Jeugd Survivalruns 
Een Jeugd Survivalrun 15-17 (JSR 15-17) heeft 
een lengte van minimaal 6 en maximaal 9 
kilometer. De gemiddelde eindtijd van de 
eerste tien reglementair gefinishte 
deelnemers van een JSR 15-17 dient 55 
minuten te zijn. Een maximale afwijking van 
10 minuten is toegestaan. 
 
Een Jeugd Survivalrun 12-14 (JSR (12-14) heeft 
een lengte van minimaal 4 en maximaal 7 
kilometer. De gemiddelde eindtijd van de 
eerste tien reglementair gefinishte 
deelnemers van een JSR 12-14 dient 40 
minuten te zijn. Een maximale afwijking van 
10 minuten is toegestaan. 
 
Een Jeugd Survivalrun 10-11 (JSR 10-11) heeft 
een lengte van minimaal 4 en maximaal 7 
kilometer. Voor deze klasse is geen streeftijd 
bepaald. 
 
Een WO mag zelf de lengte van een Jeugd 
Survivalrun 8-9 (JSR 8-9) bepalen. Voor deze 
klasse is geen streeftijd bepaald. 
  
3.6 Leeftijdsklassen Jeugd Survivalrun 
De leeftijdsklassen binnen de Jeugd 
Survivalrun zijn: 
Jeugd Survivalrun 8-9: 8 en 9 jaar; 
Jeugd Survivalrun 10-11: 10 en 11 jaar; 
Jeugd Survivalrun 12-14: 12 t/m 14 jaar; 
Jeugd Survivalrun 15-17: 15 t/m 17 jaar. 
 

3.7 Extra aandachtspunten Jeugd 
Survivalrun 8-9 
Een WO die de Jeugd Survivalrun organiseert, 
organiseert automatisch JSR 10-11, JSR 12-14 
en JSR 15-17. Het op dezelfde dag organiseren 
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van JSR 8-9 geschiedt op vrijwillige basis. Voor 
deze jongste categorie worden wel dagprijzen 
beschikbaar gesteld, maar er wordt geen 
eindklassement opgemaakt. De WO mag zelf 
de lengte van het parcours voor JSR 8-9 
bepalen. Ook worden er geen tussenstanden 
bijgehouden in het UVP. Daarnaast wordt er 
geen ONK georganiseerd voor deze categorie. 
Deze atleten dienen wel lid te zijn van de SBN, 
maar hebben geen wedstrijdlicentie nodig. 
Deze categorie mag het parcours van de JSR 
10-11 benutten, maar (het nemen van) de 
hindernissen dienen wel te zijn aangepast aan 
de leeftijdscategorie 8-9 jaar.  
 
3.8 Verplichte leeftijd Lange Survivalrun, 
Middellange Survivalrun en Korte Survivalrun 
De verplichte leeftijd in de LSR, MSR en KSR is 
18 jaar en ouder. 
 

3.9 Peildatum 
De peildatum voor indeling in een 
leeftijdsklasse is 01 september. 
Uitzonderingen hierop zijn de JSR 8-9 en JSR 
10-11, daarvoor geldt de geboortedatum. 
 
3.10 Deelname wedstrijdcategorieën 
Aan de wedstrijdcategorieën van de SBN kan 
alleen worden deelgenomen door 
licentiehouders. Alleen leden van de SBN 
komen in aanmerking voor een 
wedstrijdlicentie, zie artikel 2.15 voor de 
aanvraagprocedure. 
 
Licentiehouders voor de JSR worden ingedeeld 
op leeftijd, conform artikel 3.6. Hiermee 
kunnen zij binnen hun klasse deelnemen aan 
wedstrijden van de JSR. Voor deelname aan 
JSR 8-9 is geen licentie nodig, zij dienen wel lid 
te zijn van de SBN. Zodra de leeftijd van 10 
jaar wordt bereikt, kan een jeugdlid niet meer 
deelnemen aan een JSR 8-9 wedstrijd. 
 
Licentiehouders die op peildatum 1 
september 18 jaar of ouder zijn, kunnen per 

survivalrun kiezen of zij deelnemen aan de 
KSR, MSR, LSR of een recreatieve categorie. 
 
De kosten voor een wedstrijdlicentie staan 
vermeld in bijlage 1. 
 

3.11 Topklasse en Wedstrijdklasse 
Bij de licenties bij volwassenen wordt 
onderscheid gemaakt in Topklasse en 
Wedstrijdklasse. De Topklasse bestaat uit 
wedstrijdatleten die bewezen hebben tot de 
top te behoren, de overige wedstrijdatleten 
komen in de Wedstrijdklasse. Deze twee 
klassen strijden in dezelfde wedstrijd tegen 
elkaar om hetzelfde podium. De Topklasse en 
Wedstrijdklasse vormen met elkaar het 
tussenklassement en eindklassement. 
 

3.12 Samenstelling Topklasse 
De Topklassen voor de Korte, Middellange en 
Lange Survivalrun zullen voorafgaand aan elk 
seizoen vastgesteld worden door de SBN. Het 
streven is om de atleten die bewezen hebben 
tot de top te behoren in de Topklasse te 
plaatsen 
 
De volgende aantallen worden gehanteerd: 
- KSR : 40 heren, 15 dames 
- MSR: 30 heren, 10 dames 
- LSR: 20 heren, 5 dames 
   
Deze aantallen kunnen voor het begin van een 
nieuw seizoen door het SBN-bestuur worden 
bijgesteld. 
 
De samenstelling van de Topklasse bestaat uit 
twee stappen: 
 
Stap 1 Opstellen conceptlijst 
 
De hierboven genoemde aantallen atleten in 
de eindklassementen van het voorgaande 
seizoen vormen het uitgangspunt voor de 
Topklassen binnen hun categorie van het 
nieuwe seizoen. Alleen atleten die voldoende 
survivalruns hebben gelopen voor het 
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eindklassement, worden meegenomen in deze 
lijst.  
 
Atleten die besluiten in het nieuwe seizoen 
geen licentie te nemen, worden van de 
conceptlijst afgehaald. De vrijgekomen plek 
wordt opgevuld door alle atleten eronder een 
plek omhoog te schuiven. Dit betekent dat de 
eerstvolgende atleet in het eindklassement 
die buiten de conceptlijst viel, nu in de lijst 
wordt opgenomen. 
 
Atleten die in het eindklassement (d.w.z. het 
seizoensklassement na de laatste wedstrijd 
van het seizoen in die wedstrijdcategorie) van 
de KSR, MSR of LSR bij de eerste 5 (heren) of 
de eerste 3 (dames) zijn geëindigd, krijgen een 
Topklasse-status voor alle drie de afstanden. 
Deze plekken gaan niet ten koste van atleten 
op de conceptlijst van de andere categorieën, 
maar vormen een aanvulling. Dit betekent dat 
de theoretische Topklasselijsten per categorie 
bij de heren 10 plekken extra (2 maal 5) 
bevatten en bij de dames 6 plekken extra (2 
maal 3). 
 
Na het verwerken van de bovenstaande 
mutaties wordt de conceptlijst op de website 
van de SBN gepubliceerd. Dit zal elk jaar in juli 
gebeuren. 
 
Stap 2: Conceptlijst wordt definitieve lijst 
Topklassen 
 
Atleten die niet op conceptlijst staan, maar 
wel menen in de Topklasse thuis te horen, 
kunnen een schriftelijk verzoek met 
argumentatie richten aan het 
bondssecretariaat, binnen 7 dagen na 
publicatie van de conceptlijst. Dit verzoek zal 
door het SBN-bestuur, in overleg met de 
Commissie Wedstrijdzaken, beoordeeld 
worden. Mocht het verzoek gehonoreerd 
worden, dan wordt deze atleet onderaan de 
conceptlijst toegevoegd. De laagst 
geklasseerde atleet van die categorie (niet 

zijnde een atleet uit de top-5 (heren) of top-3 
(dames)) valt daarmee buiten de Topklasse. 
 
Na verwerking van eventuele toegekende 
verzoeken, worden de definitieve Topklasse-
lijsten gepubliceerd op de website van de SBN. 
 

3.13 Mogelijkheid tot tussentijdse promotie 
Een mannelijke atleet uit de Wedstrijdklasse 
van een categorie die bij een wedstrijd in die 
categorie in de top-5 eindigt, promoveert per 
direct naar de Topklasse van die categorie. Dit 
geldt ook voor een vrouwelijke atleet uit de 
Wedstrijdklasse die bij een wedstrijd in de 
top-3 eindigt. De Topklasse van die 
wedstrijdcategorie wordt daarmee voor de 
rest van het seizoen met een plek uitgebreid. 
 
Bij een periode van minder dan zes weken 
tussen promotie naar de Topklasse en de 
volgende wedstrijd in dezelfde categorie is de 
WO van die volgende wedstrijd niet verplicht 
de nieuwe Topklasse-atleet een Topklasse-
startplek te geven, aangezien de startlijsten 
dan reeds opgemaakt kunnen zijn. De WO 
mag dan besluiten de startplek van de 
betrokken atleet te baseren op het 
tussenklassement voorafgaand aan zijn/haar 
promotie. 
 
3.14 Aantal gegarandeerde startplekken 
Tot 6 weken vóór een survivalrun zijn 
minimumaantallen startplekken voor 
wedstrijdcategorieën vastgesteld die een WO 
moet reserveren. 
 
Als in de periode langer dan 6 weken 
voorafgaand aan de survivalrun het aantal 
inschrijvingen voor een wedstrijdcategorie het 
minimumaantal heeft bereikt, mag de WO 
besluiten de inschrijving voor deze categorie 
per direct te sluiten, met inachtneming van 
het gestelde in artikel 3.20.  
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In de periode korter dan 6 weken vóór de 
survivalrun vervalt dit minimumaantal en mag 
de WO besluiten de inschrijving voor deze 
wedstrijdcategorie voor iedereen te sluiten, 
ongeacht het aantal inschrijvingen.  
 
Het maximumaantal startplekken mag de WO 
zelf bepalen. 
 
Vastgestelde minimumaantal startplekken per 
wedstrijdcategorie: 
- KSR: minimaal 350 
- MSR: minimaal 250 
- LSR: minimaal 100 
- JSR 10-11: minimaal 95 
- JSR 12-14: minimaal 95 
- JSR 15-17: minimaal 95 
 
Deze aantallen kunnen voor het begin van een 
nieuw seizoen door het SBN-bestuur worden 
bijgesteld. 
 
3.15 Open Nederlandse Kampioenschappen 

Eénmaal per seizoen wordt voor elk van de 
wedstrijdcategorieën JSR, KSR, MSR en LSR  
een Open Nederlands Kampioenschap (ONK) 
gehouden. Deze vier ONK’s vinden in 
verschillende weekenden plaats. 
 
Aan de ONK’s kunnen alle licentiehouders 
deelnemen en strijden om de titel, ongeacht 
hun nationaliteit.  
 
Aan het ONK JSR kunnen alle licentiehouders 
binnen hun leeftijdsklasse strijden om de titel. 
De klasse JSR 8-9 kent geen ONK. Tijdens het 
weekend van het ONK JSR kan er geen andere 
survivalrun voor de JSR worden 
georganiseerd. 
 
Aan het ONK KSR, het ONK MSR en het ONK 
LSR mogen alle licentiehouders deelnemen die 
op peildatum 1 september 18 jaar of ouder 
zijn. 
  
Wanneer een ONK voor KSR of MSR of LSR 

wordt georganiseerd, kan dat weekend geen 
andere survivalrun voor KSR, MSR of LSR 
worden georganiseerd. Zodoende wordt 
iedere licentiehouder de kans geboden om 
deel te nemen aan het ONK en krijgt dit ONK 
meer status.  
 
Iedere WO kan een ONK aanvragen, met 
inachtneming van artikel 4.2. Toewijzing 
geschiedt door het SBN-bestuur.  
 
Een ONK telt mee als reguliere wedstrijd voor 
het klassement van die betreffende categorie.   
 
Een ONK moet de strijd zijn tussen de beste, 
ervaren atleten. Daarom mogen aan ONK’s 
alleen licentiehouders deelnemen, dus zowel 
bij jeugd als volwassenen. 
 
Behoudens de toegewezen ONK’s is het niet 
toegestaan, tenzij vooraf schriftelijk 
overeengekomen met het SBN-bestuur, voor 
een evenement kampioenschapstitels m.b.t. 
survivalrun te gebruiken. 
 
3.16 Koppel-/teamrun 

Bij een koppelrun alsmede bij een teamrun 
bepaalt de leeftijd van de oudste deelnemer 
van het koppel of het team in welke klasse het 
koppel of het team uitkomt. Indien er een 
man binnen het koppel of het team 
deelneemt, dan komt men uit in het 
mannenklassement. 
 
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. 
 
3.17 Deelname niet SBN-leden aan 

recreatieve survivalruns 

Personen die geen lid zijn van de SBN kunnen 
deelnemen aan recreatieve survivalruns. Zij 
schaffen hiertoe bij inschrijving een 
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daglidmaatschap van de SBN aan. De prijs van 
dit daglidmaatschap staat vermeld in bijlage 1. 
 
De deelnemer betaalt voor het  daglid-
maatschap rechtstreeks aan de WO. De SBN 
factureert achteraf aan de WO het 
totaalbedrag aan verkochte daglid-
maatschappen. De SBN draagt zorg voor 
afdracht van de verzekeringspremie voor de 
dagleden. 
 
3.18 Aantallen meetellende wedstrijden 

Voor de berekening van het tussenklassement 
volgt hier het schema van meetellende 
wedstrijden: 
Na 1 wedstrijd telt 1 wedstrijd mee voor het 
klassement. 
Na 2 wedstrijden telt 1 wedstrijd mee voor het 
klassement. 
Na 3 wedstrijden tellen 2 wedstrijden mee 
voor het klassement. 
Na 4 wedstrijden tellen 2 wedstrijden mee 
voor het klassement. 
Vanaf 5 wedstrijden tellen ½ N + 1 wedstrijden 
mee voor het klassement. Hierbij wordt naar 
beneden afgerond. Aan deze regel zit een 
maximum van 7 meetellende wedstrijden.  
 
3.19 Openstelling inschrijvingen 
Minimaal 12 weken voorafgaande aan de 
wedstrijd dient de WO de inschrijving te 
hebben geopend in het UVP. 
 
3.20 Gegarandeerde inschrijving 

licentiehouders Topklasse 

Alle licentiehouders die behoren tot de 
Topklasse van een wedstrijdcategorie kunnen 
gegarandeerd inschrijven voor deze categorie 
tot uiterlijk 6 weken voor de wedstrijddatum.  
 
Korter dan 6 weken voorafgaand aan de 
wedstrijd kan een WO zelf besluiten of de 
inschrijving nog openstaat of niet. Alle overige 
licentiehouders (Wedstrijdklasse) hebben 
geen gegarandeerde startplek.  
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3.21 Persoonlijk begeleider 
Deelnemers die vanwege een medische 
aandoening, incidenteel assistentie nodig 
kunnen hebben tijdens een survivalrun, 
kunnen een aanvraag doen om toestemming 
te krijgen om tijdens een survivalrun begeleid 
te worden door persoonlijk begeleider. Het 
uitgangspunt is dat de deelnemer zelfstandig 
in staat is om het parcours te volbrengen. De 
persoonlijk begeleider kan incidenteel en 
kortstondig assistentie verlenen om een 
medische situatie te verhelpen. 
 
De persoonlijk begeleider: 
- Mag alleen de deelnemer begeleiden en 

medisch ondersteunen aan wie de 
toestemming voor persoonlijke begeleiding 
door de SBN is toegekend;  

- Mag 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 persoonlijk 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 de medische 
aandoening van de deelnemer; 

- Legt het parcours geheel op eigen risico af.  
 

Als de persoonlijk 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 
persoonlijk begeleider vergezeld te worden. 

 

De deelnemer die een persoonlijk begeleider 
wenst:  
- Kan een aanvraag voor een persoonlijk 

begeleider indienen via het 
aanvraagformulier op de website van de 
SBN; 

- 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 persoonlijk begeleider 
zal worden vergezeld middels het 
meldingsformulier verstrekt door de SBN. 

 
 
4. ORGANISATIE SURVIVALRUN 

 
4.1 Aanvraag wedstrijddata 
De data voor survivalruns en ONK-aanvragen 
dienen door de WO’s schriftelijk of per e-mail 
te worden aangevraagd vóór 1 januari 
(voorafgaande aan het nieuwe seizoen) en 
goedgekeurd in de eerste daaropvolgende 
bestuursvergadering door het SBN-bestuur, 
doch voor 1 maart. De data van overige onder 
auspiciën van de SBN georganiseerde 
survivalruns dienen voor 1 september en 
minimaal een half jaar voor de beoogde 
wedstrijddatum te worden aangevraagd bij 
het bondssecretariaat, zodat een coördinatie 
kan plaatsvinden van de diverse survivalruns 
en wederzijdse belangen van de organisaties 
niet worden geschaad. 
 
Organisaties die voor de eerste keer een 
recreatieve survivalrun willen organiseren, 
dienen deze minimaal een half jaar voor de 
geplande datum aan te vragen. Toestemming 
wordt pas gegeven wanneer deze data geen 
belemmering vormt voor de wedstrijdagenda 
van de SBN. 
 

4.2 Voorwaarden om een 
wedstrijdcategorie te mogen organiseren 
Van een WO die een survivalrun van een 
wedstrijdcategorie wil organiseren, dient een 
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SBN-beoordelingsrapport van minimaal één 
georganiseerde survivalrun alsmede het 
draaiboek en de verdere gegevens aanwezig 
te zijn bij het SBN-bestuur. Op basis van deze 
gegevens alsmede ingewonnen informatie bij 
deelnemers en de PC zal het SBN-bestuur 
besluiten of de WO de organisatie van één of 
meerdere wedstrijdcategorieën krijgt 
toegewezen.  
 

4.3 Organiseren recreatieve survivalruns 
Een recreatieve survivalrun dient in zwaarte 
en moeilijkheidsgraad lichter te zijn dan de 
wedstrijdcategorie op dezelfde afstand. In de 
praktijk zal dit veelal betekenen dat 
recreanten wel hetzelfde parcours afleggen 
als de wedstrijdlopers, maar dat zij (een 
aantal) hindernissen in een minder zware 
uitvoering mogen uitvoeren. Recreatieve 
survivalruns dienen wel de ‘karakteristieke 
survivalrunelementen’ te bevatten. 
 

4.4 Draaiboek 
Twee weken voor de te organiseren 
survivalrun onder auspiciën van de SBN dient 
de WO één kopie van het draaiboek te 
verstrekken aan de voorzitter van de PC en 
één kopie aan degene die het parcours komt 
controleren. Het draaiboek mag digitaal 
aangeleverd worden. Deze moet aan alle PC-
leden die het parcours komen controleren, te 
worden verstrekt. Doel van het draaiboek is 
onder andere om voor aanvang van de 
wedstrijd inzage aan de SBN te verstrekken 
omtrent de kwaliteit van de voorbereidingen. 
Het Deelnemersreglement dient onderdeel 
van het draaiboek te zijn. In het draaiboek 
dienen ten minste de volgende gegevens 
vermeld te zijn: 
- Plattegrond parcours en afstanden van de  
  diverse klassen; 
- Positie van en aantallen checkpoints; 
- Hindernisomschrijving; 
- Bezetting, organisatie en instructie van de  
  posten (juryleden); 
- Kopieën van vergunningen; 

- Startnummers en starttijden van de diverse  
  groepen; 
- Indeling en organisatie van shirts (o.a.  
  kleuren); 
- Te verstrekken prijzen en het tijdstip van de  
  prijsuitreiking; 
- Fietsroute, mits aanwezig; 
- Locatie waar de PC zich kan melden en de  
  naam van de wedstrijdleider; 
- Schriftelijke juryinstructie van de  
  hindernissen met omschrijving hoe de  
  deelnemers de hindernissen dienen  
  te nemen; 
- Locaties van de verschillende 
   hulpverlenende instanties; 
- Calamiteiten- /noodplan; 
- Aantal hindernissen per survivalruncategorie. 
 
Indien het draaiboek niet tijdig is ingeleverd 
bij de Parcourscommissie, dan zal de SBN 
direct een gele kaart uitdelen aan de 
desbetreffende WO. 
 
4.5 Maatshirts Topklasse 
Bij elke wedstrijd zorgt de WO ervoor dat de 
ingeschreven atleten uit de Topklasse van die 
wedstrijdcategorie een wedstrijdshirt in hun 
opgegeven maat krijgen. Deze Topklasse-
atleten dienen hun shirtmaat zelf aan te geven 
via hun SBN-profiel op de website van de SBN. 
 
Bij elke wedstrijd KSR/MSR/LSR zorgt de WO 
ervoor dat de heren in de eerste startgroep en 
de dames in eerste startgroep met dames een 
wedstrijdshirt in hun opgegeven maat krijgen. 
Elke licentiehouder kan zijn/haar shirtmaat 
zelf aangeven via zijn/haar SBN-profiel op de 
website van de SBN. Een deelnemer die bij 
een wedstrijd recht heeft op een maatshirt, 
maar geen maat heeft opgegeven in zijn/haar 
SBN-profiel, krijgt een standaardmaat 
wedstrijdshirt. 
 
4.6 Startvolgorde 
Het opmaken van de startlijsten van 
survivalruns in JSR, KSR, MSR, LSR, inclusief de 
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ONK’s, staat beschreven in bijlage 2 van dit 
Algemeen Reglement. 
 
De startlijst van een wedstrijd van de KSR, 
MSR, LSR wordt gevuld met eerst alle 
(ingeschreven) heren uit de Topklasse van die 
categorie, daarna alle (ingeschreven) dames 
uit de Topklasse van die categorie en daarna 
de (ingeschreven) atleten uit de 
Wedstrijdklasse van die categorie. Een atleet 
uit de Wedstrijdklasse kan dus nooit een lager 
startnummer hebben dan een atleet uit de 
Topklasse, ongeacht zijn/haar ranking in het 
tussenklassement. 
 
De startvolgorde binnen respectievelijk de 
Topklasse heren, de Topklasse dames en 
Wedstrijdklasse wordt bepaald door het laatst 
bekende tussenklassement zoals dat zes 
weken voorafgaand aan de wedstrijd op de 
website van de SBN staat. 
Binnen de Wedstrijdklasse mag de WO zelf 
bepalen waar de dames tussen de heren van 
de Wedstrijdklasse geplaatst worden. 
Een WO mag zelf de grootte van de 
startgroepen bepalen. Afhankelijk van de 
grootte van de startgroepen en het aantal 
ingeschreven atleten uit de Topklasse, kan het 
gebeuren dat de laatste atleten uit de 
Topklasse (meestal dames) in dezelfde 
startgroep als de snelste atleten uit 
Wedstrijdklasse komen te staan. 
 
4.7 Startvolgorde bij de ONK’s 
Bij een ONK van de KSR, MSR en LSR wordt de 
startlijst van bovenaf gevuld met de 
ingeschreven heren uit de drie Topklassen, 
daarna volgen de ingeschreven dames uit de 
drie Topklassen. Daarna volgende de 
deelnemers uit de wedstrijdklassen.  
 
De volgorde binnen respectievelijk de 
Topklassen heren, de Topklassen dames en de 
Wedstrijdklassen wordt bepaald door de 
plaats in het laatste bekende 
tussenklassement zoals dat zes weken 

voorafgaand aan het ONK op de website van 
de SBN staat, ongeacht of dit KSR, MSR of LSR 
is. Dit geldt dus eerst voor alle heren uit de 
drie Topklassen tezamen, daarna voor alle 
dames uit de drie Topklassen tezamen, daarna 
voor de Wedstrijdklassen.  
 
Twee voorbeelden voor de startlijst bij het 
ONK Lange Survivalrun:  
- De nr.3 van het KSR-klassement  
  (Topklasse-atleet) heeft een lager  
  startnummer dan de nr.4 van het  
  LSR-klassement (Topklasse-atleet).  
- De nr.25 van het KSR-klassement 
  (Topklasse-atleet) heeft een lager  
  startnummer dan de nr.6 van het LSR-
klassement (Wedstrijdklasse-atleet).  
 
Als een WO wil afwijken van de hier 
voorgeschreven startvolgorde, kan dit pas na 
schriftelijke goedkeuring hiervan door de 
Regio-Ambassadeur van die regio. 
 
4.8 Pr door SBN tijdens een ONK 
De WO die een ONK organiseert, gebruikt het 
SBN-promotiepakket zoals vermeld in artikel 
4.9. De WO vraagt hiertoe tijdig het complete 
promotiepakket aan en draagt zorg voor de 
opbouw, prominente inzet en afbouw.  Het 
promotiepakket zal op kosten van de SBN 
worden afgeleverd en opgehaald bij de WO 
c.q. wedstrijdlocatie. De WO  
inzet en het afbreken van het promotiepakket. 
 
4.9 SBN-promotiepakket 

Een WO kan het pakket met SBN-
promotiemateriaal gratis gebruiken om haar 
eigen survivalrun aan te kleden. De inhoud 
van het promotiepakket en de procedure 
rondom de aanvraag, inzet en teruggave ervan 
is separaat beschreven en te vinden op de 
website van de SBN. 
 

4.10 Controle juiste deelnemer 
Bij de uitgifte van het wedstrijdshirt en 
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polsband kan de WO vragen naar een geldige 
legitimatie van de deelnemer. 
 
4.11 Geschorste leden 
Het is een organisatie niet toegestaan 
personen aan een survivalrun te laten 
deelnemen die door de SBN zijn geschorst of 
geroyeerd. 
 
4.12 Deelnemersreglement 
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. 
 

4.13 Aanvullend reglement 
De organisatie van een survivalrun kan een 
aanvullend reglement tijdens die survivalrun 
laten gelden, mits hiervoor voorafgaande 
schriftelijk goedkeuring van het SBN-bestuur is 
verkregen. 
 
4.14 Presentie vergaderingen 
Een organisatie, aangesloten bij de SBN, is 
verplicht om twee keer per jaar de 
regiovergadering en de Algemene 
Ledenvergaderingen bij te wonen. Indien zij 
verhinderd is, dient zij zich uiterlijk een dag 
voor de vergadering afgemeld te hebben bij 
de voorzitter van de regiovergadering of bij 
het bondssecretariaat. 
 
4.15 PC-controle 
De WO is verplicht het parcours voor en 
tijdens de survivalrun door de PC van de SBN 
te laten keuren en de gegeven aanwijzingen 
op te volgen. De Parcoursvoorschriften zijn 
hierop van toepassing. Ook aanwijzingen aan 
de juryleden/posten omtrent jurering van de 
wedstrijd/deelnemers vallen hieronder. 
 
Bij meerdaagse survivalruns wordt alleen voor 
de eerste dag het parcours gecontroleerd. Bij 
survivalruns verdeeld over meerdere 

aaneengesloten dagen blijven de survivalruns 
onder auspiciën van de SBN. 
 
WO’s die tijdens hun evenement ook een 
survivalrun voor politie/justitie/defensie enz. 
en/of scholen o.i.d. op een doordeweekse dag 
willen organiseren, dienen zelf hiervoor de 
kosten van de PC te betalen. Deze 
controlekosten worden vermeld in artikel 6.7. 
Alleen wedstrijden vermeld op de 
wedstrijdkalender vallen onder auspiciën van 
de SBN, en worden door de PC gecontroleerd. 
 
4.16 Polsband  
Alle deelnemers aan een survivalrun dienen te 
starten met een door de wedstrijdleiding 
verstrekte polsband. Een koppel of een team 
start met één polsband. Het nummer op de 
polsband dient overeen te komen met dat op 
het shirt. De polsband wordt ingenomen door 
de jury bij een gemiste hindernis of het 
onreglementair afleggen van het parcours. De 
voor die wedstrijd afgevaardigde PC-leden 
kunnen de jury/posten hierop aanspreken. Bij 
wedstrijdlopers is het verplicht het aantal 
gemiste hindernissen bij te houden, tot 
maximaal 5 gemiste hindernissen, aangezien 
hierna het aantal behaalde punten kleiner is 
dan 0. Bij recreanten is het niet verplicht om 
het aantal gemiste hindernissen bij te houden, 
doch het wordt wel aangeraden. Het is bij 
recreanten wel verplicht een sluitende 
registratie van de ingenomen polsbanden te 
hanteren. Bij een ONK is het verplicht dat er 
met rode polsbanden gelopen wordt. 
 

4.17 Onderscheid leeftijden 
Conform de Parcoursvoorschriften SBN 
(artikel 1.5, 2.1 en 2.2) zijn er minimale 
leeftijden gesteld voor bepaalde 
hindernissen/opdrachten. 
 
Jeugd t/m 14 jaar mag boven land niet hoger 
klimmen dan 2,5 meter. Jeugd t/m 17 jaar 
mag geen lasten dragen, lasten slepen of 
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houthakken. 
 
De juryposten en de PC moeten aan de hand 
van de shirtkleur of een extra polsband 
kunnen controleren wie de hierboven 
genoemde hindernissen/opdrachten wel of 
niet mag uitvoeren. 
 
Bij een recreatieve survivalrun waarbij 
deelnemers in hetzelfde kleur shirt lopen én 
waarin hindernissen/opdrachten zijn 
opgenomen die door een deel van de 
deelnemers met die shirtkleur niet uitgevoerd 
mag worden, moet de WO een tweede (en zo 
nodig een derde), anderskleurige polsband 
verstrekken (die zij de gehele survivalrun 
dragen) aan de deelnemers die een bepaalde 
hindernis/opdracht wel mogen uitvoeren.  
 
4.18 T-shirts deelnemers 
Om duidelijk te maken wie aan welke 
wedstrijdcategorie deelneemt, heeft iedere 
wedstrijdcategorie (jeugd en volwassenen) 
een vaste kleur shirt. Deze kleuren zijn 
verplicht bij elke wedstrijd en blijven het hele 
seizoen gelijk. 
 
De recreatieve categorieën mogen geen 
gebruik maken van de vastgestelde kleuren 
voor wedstrijdcategorieën, ook niet als er bij 
een survivalrun geen wedstrijdcategorieën 
gelopen worden.  
 
Alle deelnemers (dus Topklasse en 
Wedstrijdklasse) aan de KSR, MSR en LSR 
krijgen een sneldrogend (geen katoenen) 
wedstrijdshirt. Atleten uit de Topklasse krijgen 
een sneldrogend maatshirt. 
 
De volgende kleuren zijn bepaald per 
wedstrijdcategorie en zijn ook bekend bij de 
SBN Shirtshop: 
- LSR: zwart 
- MSR: rood 
- KSR: koningsblauw 
- JSR 15-17: felgeel 

- JSR 12-14: oranje 
- JSR 10-11: gras-/varengroen 
- JSR 8-9: geen vastgestelde kleur 
 

4.19 Shirtnummers 
Bij shirts voor wedstrijdcategorieën (JSR, KSR, 
MSR, LSR) en bij shirts voor kwalificatieruns 
(zoals omschreven in artikel 2.15) geldt dat 
startnummers op zowel de voor- als 
achterzijde van het shirt aangebracht dienen 
te worden. 
 
Bij shirts voor recreatieve categorieën (niet 
zijnde een kwalificatierun zoals omschreven in 
artikel 2.15) dienen startnummers op de 
voorzijde van het shirt aangebracht te 
worden. Nummering op de achterzijde van 
deze shirts wordt aangeraden, maar dit is niet 
verplicht. 
 
De verplichte afmetingen voor alle 
startnummers is als volgt: voorzijde minimaal 
7,5 cm hoog, achterzijde minimaal 15 cm 
hoog. 
 

4.20 Bestellingen SBN Shirtshop 
Indien een WO zijn shirts betrekt van de SBN 
Shirtshop, dan moet de totale bestelling niet 
later dan vier weken voorafgaand aan de 
survivalrun bij de Shirtshop ontvangen zijn. 
Een bestelling die later dan vier weken 
voorafgaand aan de survivalrun is ontvangen 
door de Shirtshop kan worden geweigerd of 
kan leiden tot hogere kosten voor de WO. 
 

4.21 Verversingsposten 
Bij survivalruns vallen de verversingsposten 
onder verantwoordelijkheid van de 
organiserende WO. 
 
4.22 Protesten 
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 
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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 
SBN-bestuurslid. 
 

4.23 Sancties 
Een WO kan een gele kaart krijgen voor 
ernstige organisatorische tekortkomingen, 
zulks naar beoordeling van de 
Parcourscommissie en het SBN-bestuur. Bij 
zeer ernstige organisatorische tekortkomingen 
kan het SBN-bestuur direct een rode kaart 
geven aan de WO. Een rode kaart betekent 
een seizoen uitsluiting van het organiseren 
van een survivalrun. 
 
T.a.v. tijdsoverschrijdingen geldt: 
- Als de Parcourscommissie geen aanwijzingen  
  geeft om het parcours aan te passen om een  
  tijdsoverschrijding te voorkomen, zal een  
  tijdsoverschrijding niet leiden tot een sanctie.  
- Als de Parcourscommissie 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. 
- Als de Parcourscommissie wel aanwijzingen  
  geeft om het parcours aan te passen om een 
  tijdsoverschrijding te  voorkomen en de  
  WO negeert deze aanwijzingen en er is geen  
  tijdsoverschrijding, dan volgt er geen sanctie. 
- Bij een tijdsoverschrijding zal het SBN- 
  bestuur altijd een plan van aanpak vragen  
  om een tijdsoverschrijding bij een volgende  
  editie te voorkomen. 
 
Als een WO een gele kaart ontvangt, vraagt 
het SBN-bestuur aan de WO een plan van 
aanpak waarin staat hoe de tekortkoming(en) 
bij een volgende survivalrun worden 
voorkomen.  
 
Als een WO twee seizoenen achtereen een 
gele kaart krijgt, dan levert dat een rode kaart 

op. 
 
Als een WO een rode kaart krijgt, mag zij het 
volgende seizoen alleen recreatieve 
categorieën aanbieden, dus geen JSR,KSR, 
MSR of LSR. 
 
Als een WO drie seizoenen achtereen een gele 
kaart krijgt, dan volgt voor die WO voor het 
volgende seizoen volledige uitsluiting van de 
wedstrijdkalender van de SBN. Het seizoen 
daarna kan de survivalrun (eerst alleen 
recreatief) terugkeren op de 
wedstrijdkalender van de SBN. 
 
4.24 Commissie van Beroep 
Een WO die een rode kaart krijgt van het SBN-
bestuur, kan hiertegen in beroep gaan bij de 
Commissie van Beroep (CvB). Deze CvB 
bestaat uit de drie regio-ambassadeurs uit de 
drie regio’s waar de desbetreffende WO niet 
gevestigd is. 
 
De CvB neemt het beroep van de WO in 
behandeling en zal daartoe informatie 
inwinnen bij de WO, de regio-ambassadeur 
van de desbetreffende regio, het SBN-bestuur 
en eventuele andere personen die relevante 
informatie kunnen geven. Alle betrokken 
partijen zullen volledige medewerking 
verlenen aan het werk van de CvB. 
 
De CvB zal bekijken of alle reglementen en 
procedures gevolgd zijn en zal oordelen of er 
gegronde redenen zijn om de rode kaart in te 
trekken. 
 
De CvB zal uiterlijk drie maanden na ontvangst 
van het beroep bindend aan het SBN-bestuur 
adviseren om de rode kaart te handhaven dan 
wel in te trekken. De WO zal door de CvB op 
de hoogte worden gesteld van haar uitspraak. 
 
Tegen de uitspraak van de CvB is geen beroep 
mogelijk. 
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4.25 Ongevallen 
In het geval van een ongeval tijdens een 
survivalrun, dient de organisatie hiervan de 
gegevens zo spoedig mogelijk op te sturen 
naar SBN, opdat afhandeling via de 
verzekering van SBN kan plaatsvinden. Dit 
dient te gebeuren via een schadeformulier, 
welke te downloaden is van de website van de 
SBN. Op dit formulier wordt het ongeval 
beschreven. 
 
 

5. PARCOURSVOORSCHRIFTEN  
De parcoursvoorschriften van de SBN staan 
beschreven in het document 
Parcoursvoorschriften. Dit is te downloaden 
via de website van de SBN. 
 
 
6. ALGEMENE VOORWAARDEN M.B.T. DE 

PARCOURSCOMMISSIE (PC) 
 

6.1 Aansprakelijkheid PC 
De PC controleert de veiligheid van het 
wedstrijd- en/of trainingsparcours en de 
hindernissen, tevens het correct naleven van 
het reglement. De PC kan echter niet 
aansprakelijk worden gesteld voor 
overschrijding tijdslimieten en is niet 
aansprakelijk voor ongevallen of schade op 
welke manier dan ook. 
 

6.2 Gereedheid wedstrijdparcours 
De dag voor de te houden survivalrun dient 
het wedstrijdparcours om 12.00 uur geheel 
gereed te liggen ter inspectie door de PC. 
 

6.3 PC-controle 
De wedstrijdleider van de survivalrun dient de 
dag voor de wedstrijd om 12.00 uur mee te 
gaan met de PC en dient in staat te zijn acuut 
bouw- en/of reparatieploegen op te roepen. 
De geconstateerde gebreken dienen aldus 
onmiddellijk te worden verholpen, zodat de 
PC deze hindernissen op diezelfde dag 

nogmaals kan controleren in het bijzijn van de 
wedstrijdleider. 
 
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. 
 
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.  
 
6.5 Bevoegdheden PC 
Tijdens de survivalrun 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. 
Deze dienen te worden opgevolgd. Ontbreken 
deze juryleden c.q. posten dan kan de PC deze 
handelingen zelf uitvoeren. De PC stelt van 
deze aanwijzingen/handelingen onmiddellijk 
de wedstrijdleiding in kennis. Wanneer de PC 
problemen verwacht met wachttijden bij 
hindernissen, waaruit een gevaarlijke situatie 
kan ontstaan, is de PC gerechtigd maatregelen 
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te laten nemen door de betreffende 
organisatie. De PC stelt van deze aanwijzingen 
en handelingen onmiddellijk de 
wedstrijdleiding in kennis. 
 

6.6 Onttrekking verantwoordelijkheid 
survivalrun 
Wanneer een survivalrun c.q. trainings-
accommodatie niet aan de eisen van de SBN 
voldoet, is de SBN gerechtigd zich van alle 
verplichtingen en verantwoordelijkheden te 
onttrekken. Ingeval van een survivalrun zal het 
SBN-bestuur dit voor de start schriftelijk aan 
de organisatie en voor zover mogelijk 
mondeling aan de deelnemers kenbaar 
maken. Bovendien volgt hiervan publicatie in 
bondsmagazine SURVIVALRUN. 
 

6.7 Controlekosten 
Controle van survivalruns die onder auspiciën 
van de SBN vallen worden kosteloos door de 
PC gekeurd, mits de controledag in het 
weekend is. Het parcours dient op dat 
moment goed toegankelijk te zijn voor de 
PC.  De controleurs van de PC ontvangen van 
de SBN een bijdrage voor het keuren van het 
parcours en het aanwezig zijn op de 
wedstrijddag. Indien de PC-controle op een 
doordeweekse dag plaatsvindt, zal ter 
voorziening in de extra onkosten die de PC-
leden (het PC-lid) maken € 125,- per PC-lid in 
rekening worden gebracht aan de WO, met 
een maximum van € 400,- per dag. Indien er 
meer dan 3 PC-leden het parcours komen 
controleren, dan zal de SBN de kosten boven 
de € 400,- voor zijn rekening nemen. 
 

6.8 Gebruik van bouwtechnieken die niet 
in de PC-voorschriften zijn vermeld 
Een WO die gebruik maakt van 
bouwtechnieken die niet staan vermeld in de 
parcoursvoorschriften, dient 6 weken vooraf 
toestemming te vragen aan de SBN. Dit om te 
voorkomen dat de leden van de 
Parcourscommissie met technieken worden 

geconfronteerd waarmee zij onbekend zijn. 
De wijze waarop dit moet worden 
aangeleverd staat vermeld in de 
Parcoursvoorschriften 
 
 

7. PRIJZEN 
 

7.1 Benodigde prijzen 
De top-3 van elke mogelijke klasse (overall / 
40+ / 50+ / heren / dames / jongens / meisjes) 
in de wedstrijdcategorieën heeft recht op een 
prijs, mits het polsbandje is behouden. Voor 
de top-3 overall in de KSR, MSR en LSR 
betekent dit tevens een geldprijs. Het aantal 
deelnemers in een klasse is dus niet 
maatgevend voor het recht op een prijs.  
 
Voor de klassen 40+ en 50+ gelden geen 
geldprijzen, maar de top-3 in deze klassen 
heeft wel recht op een prijs. 
 
Iemand die finisht zonder polsbandje, krijgt 
geen prijs. Deze deelnemer wordt niet 
gehuldigd, maar krijgt wel een uitslag, wel een 
puntentotaal en dit puntentotaal telt ook mee 
voor het seizoensklassement.  
 
7.2 Prijzengeld Lange Survivalrun  
De WO keert de volgende geldprijzen uit aan 
de top-3 heren en top-3 dames van de Lange 
Survivalrun:  
- 1e plaats: € 100,- 
- 2e plaats: € 70,- 
- 3e plaats: € 50,- 
 
7.3 Prijzengeld Middellange Survivalrun  
De WO keert de volgende geldprijzen uit aan 
de top-3 heren en top-3 dames van de 
Middellange Survivalrun:  
- 1e plaats: € 70,- 
- 2e plaats: € 45,- 
- 3e plaats: € 35,- 
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7.4 Prijzengeld Korte Survivalrun  
De WO keert de volgende geldprijzen uit aan 
de top-3 heren en top-3 dames van de Korte 
Survivalrun:  
- 1e plaats: € 50,- 
- 2e plaats: € 35,- 
- 3e plaats: € 25,- 
 

7.5 Prijzen Jeugd Survivalrun  
Voor de top-3 van elke klasse van de Jeugd 
Survivalrun dient de WO prijzen beschikbaar 
te stellen.  
 
7.6 Prijzen veteranen 
Bij KSR, MSR en LSR worden de veteranen 
(atleten van 40 jaar en ouder op peildatum 1 
september) opgenomen in het klassement van 
de senioren. Er worden tevens aparte 
uitslagen en klassementen opgemaakt voor de 
veteranen 40+ (40 t/m 49 jaar) en 50+ (50 jaar 
en ouder). Hiervoor zijn ook aparte 
prijsuitreikingen met prijzen per 
veteranenklasse. Een geldprijs is hierbij niet 
voorgeschreven. Hetzelfde geldt bij een ONK, 
hier dienen de 3 beste veteranen per 
veteranenklasse (dus 40+ en 50+ gescheiden) 
ook gehuldigd te worden. 
 
7.7 Prijzen recreatieve survivalruns  
Prijzen voor recreatieve survivalruns kan de 
WO naar eigen inzicht bepalen, mits de 
waarde van de prijzen niet hoger is dan 
bovenstaande geldprijzen in een vergelijkbare 
wedstrijdcategorie. 
 
7.8 Prijzen in natura 
Iedere organisatie is vrij om bij elke 
survivalrun aan deelnemers prijzen in natura 
ter beschikking te stellen. Ze wordt geacht 
rekening te houden met bovengenoemde 
bedragen van de reeds genoemde 
wedstrijdcategorieën. 
 

7.9 Prijzen ONK 
Voor een ONK levert de SBN medailles die 

door een afgevaardigde van het SBN-bestuur 
worden uitgereikt aan de medaillewinnaars 
van de betreffende wedstrijdcategorie(ën). De 
organiserende WO stelt de geldprijzen 
beschikbaar. Tijdens de huldiging van de 
prijswinnaars is het verplicht het Nederlands 
volkslied ten gehore te brengen.  
 

7.10 Prijzen voor seizoensklassement 
Tijdens een nader te bepalen gelegenheid 
wordt de SBN in de gelegenheid gesteld om de 
prijzen uit te reiken aan de winnaars van de 
seizoensklassementen. De SBN verzorgt de 
bekers voor elke klasse. 
 
7.11 Niet-afgehaalde prijzen 
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. 
 
 
8. UITSLAGENVERWERKING 

 

8.1 Gebruik UVP 
De organisatie is eindverantwoordelijk voor de 
einduitslagen. Organisaties dienen zelf voor de 
verwerking van de uitslagen te zorgen. De SBN 
stelt hiervoor een programma beschikbaar, 
dat bij alle soorten survivalruns verplicht 
gebruikt dient te worden. 
 
8.2 Tijdregistratie 
Het is verplicht om twee stopwatches mee te 
laten lopen met de tijdklok bij de finish. Ook is 
het handmatig bijhouden van de eindtijden 
verplicht. 
 
8.3 Uitslagenlijsten 
De uitslagenlijsten van de door de SBN 
goedgekeurde survivalruns dienen zo spoedig 
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mogelijk na de survivalrun, doch uiterlijk 
binnen 2 dagen (in verband met plaatsing op 
de website van de SBN), digitaal aan het 
secretariaat beschikbaar gesteld te zijn. 
Uitdrukkelijk wordt verzocht ook 
uitslagenlijsten van recreanten voor plaatsing 
op de website van de SBN aan te leveren. 
 

8.4 Puntentelling 
De beste deelnemer ontvangt tijdens één 
survivalrun maximaal 1000 punten. De beste 
deelnemer is diegene die de snelste tijd heeft 
gelopen zonder gemiste hindernis. De 
daaropvolgende deelnemers krijgen elk 1000 
punten minus het aantal seconden, dat de 
deelnemer later dan de beste deelnemer 
binnenkomt, gedeeld door 30. Een halve 
minuut telt derhalve voor 1 punt. Een gemiste 
hindernis telt voor 2 uur oftewel 120 minuten 
oftewel 240 punten. Eerder gefinishte 
deelnemers met een gemiste hindernis 
ontvangen straftijd voor de gemiste hindernis, 
doch wel tijdscompensatie. Hebben alle 
deelnemers een hindernis gemist, dan heeft 
de winnaar dus 760 punten. De puntentelling 
geschiedt tot 2 cijfers achter de komma 
nauwkeurig. 
 
8.5 Opname in het eindklassement 
Het eindklassement van een 
wedstrijdcategorie geeft het totaalaantal 
punten weer dat de deelnemer heeft vergaard 
over het verplicht aantal te lopen wedstrijden 
in zijn klasse. Dit eindklassement wordt 
opgemaakt nadat de laatste wedstrijd van het 
seizoen in die betreffende categorie geëindigd 
is. Om in het eindklassement te worden 
opgenomen dient men minimaal het 
verplichte aantal wedstrijden volgens de 
bepalingen van het SBN-bestuur te hebben 
volbracht. Dit minimumaantal zal ten hoogste 
7 zijn. De wedstrijd van een reglementair 
gefinishte deelnemer met nulpunten of een 
negatief aantal punten bij een survivalrun 
komt wel voor in de telling van het aantal 
gelopen survivalruns. Deze survivalrun telt dus 

mee voor het eindklassement. 
 
 
9. MEDIA 

 

9.1 Bondsmagazine SURVIVALRUN 
Alle leden (inclusief TG’s en WO’s) van de SBN 
ontvangen automatisch de digitale versie van 
het bondsmagazine SURVIVALRUN 3x per jaar, 
tenzij anders aangegeven in hun SBN-profiel 
op de website van de SBN. Daarnaast is het 
magazine voor eenieder digitaal in te zien via 
de website van de SBN.  
 
 

10. ALGEMEEN 
In alle gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet, beslist het SBN-bestuur. 
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BIJLAGE 1: CONTRIBUTIEBEDRAGEN 
 
Ad. 2.4 Verplichtingen leden-natuurlijke 
personen 
De hoogte van de contributie voor leden-
natuurlijke personen bedraagt € 20 per 
seizoen. 
 
Ad. 2.6 Verplichtingen trainingsgroepen en 
wedstrijdorganisaties 
De contributie voor de WO’s bedraagt € 160,- 
per seizoen. De contributie voor de TG’s 
bedraagt € 110,- per seizoen per locatie. Als 
een TG ook een survivalrun wil organiseren en 
deze onder auspiciën van de SBN wil 
uitschrijven, dan dient zij hiervoor een extra 
bijdrage van € 80,- per seizoen te betalen. Ze 
valt in dat geval onder het lidmaatschap TG + 
WO en betaalt een contributie van in totaal € 
190,- per seizoen.  
 
Ad. 2.11 Daglidmaatschap 
De kosten voor een daglidmaatschap 
bedragen €5,00 per persoon per deelname. 
 
Ad. 2.12 Meerdere survivalruns 
Wedstrijdorganisaties die per seizoen meer 
dan één survivalrun op niet-aaneengesloten 
dagen onder auspiciën van de SBN willen 
uitschrijven, dienen voor elk van deze 
survivalruns een extra bijdrage van € 95,- te 
betalen. 
 
Ad 3.11 Wedstrijdlicentie 
De kosten voor een wedstrijdlicentie voor 
volwassenen bedraagt € 15,- per seizoen en 
voor de Jeugd Survivalrun € 10,- per seizoen. 


