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Voorstel tot invoeren van de Basis Survivalrun (BSR)

De Commissie Wedstrijdzaken heeft het afgelopen seizoen op basis van input uit een
enquête en feedback van regio-overleggen en bestuur hard gewerkt aan de opzet van een
nieuwe wedstrijdcategorie, de Basis Survivalrun (BSR).
Het bestuur stelt aan de ALV voor om de Basis Survivalrun in te voeren per seizoen
2021/2022. Wedstrijdorganisaties kunnen bij de aanvraag voor hun survivalrun (voor 31
december 2020) deze categorie desgewenst meenemen in hun aanvraag. De benodigde
aanpassingen in onze reglementen en ICT zullen voor aanvang van seizoen 2021/2022
verwerkt worden.

Voorstel invoer van de Basis Survivalrun (BSR)
Inleiding
De Commissie Wedstrijdzaken heeft aan de hand van de SBN-leden enquête van begin 2019, gewerkt
aan een plan voor uitbreiding van het aanbod aan klassementen. Het in dit document gepresenteerde
voorstel is het eindresultaat van een reeds eerder gepresenteerd voorstel aangevuld met de meningen
uit de regio’s en de visie van het bestuur. Het voorstel is bedoeld om te voorzien in de hieronder
geformuleerde behoefte van deelnemers en wedstrijdorganisaties:
Er is behoefte aan een klassement dat voorziet in de groei aan de onderkant van de Survivalrun en
een toegankelijk en ‘veilig’ podium biedt voor de fanatieke recreant en de KSR-loper die moeite heeft
met de licentieruns.
Het houdt in dat de survivalrun een extra klassement krijgt dat het gat tussen de licentie-wedstrijden
en recreatieve runs moet gaan dichten. Het klassement gaat de Basis Survivalrun heten.
De Basis Survivalrun is vormgegeven op basis van de hieronder gestelde conclusies uit de enquête:
1. Er is veel tevredenheid over het aanbod aan ‘afstanden’ (KSR-, MSR-, LSR-‘afstand’)
2. Er bestaat ontevredenheid over de toenemende zwaarte in de KSR (en recreatief) en er is vraag
naar een klassement met toegankelijke zwaarte
3. Door de groei van de sport worden de niveauverschillen tussen individuele atleten groter en
is er behoefte ontstaan aan competitie op maat

Invulling Basis Survivalrun
Algemene informatie
De Basis Survivalrun is een nieuw klassement dat de verbinding moet gaan vormen tussen de
recreatieve runs en de licentiewedstrijden. De BSR zal wat betreft afstand gelijk zijn aan de KSR, maar
zal laagdrempeliger zijn op de hindernissen. Het is een deels gesloten klassement, maar met
mogelijkheden om in en uit te stromen binnen een lopend seizoen. De BSR gaat voldoen aan de
vraag naar een klassement voor deelnemers die moeite hebben met het niveau van de KSR of die
nieuw zijn in de survivalrun. Het moet de overgang van recreant naar licentieloper vergemakkelijken,
maar tegelijkertijd een permanent podium bieden voor survivalrunners die zich niet meer in de KSR
thuis voelen. Door de invoering van de BSR kunnen de licentieklassementen zich als topcompetitie
blijven ontwikkelen en kan de sport tegelijkertijd vanaf de basis in de breedte groeien.
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Basis Survivalrun - BSR
De doelgroep is omschreven als de fanatieke recreant en de KSR-loper die
moeite heeft met de licentieruns. De BSR is aantrekkelijk gemaakt voor
deze doelgroep. Survivalrunners die niet tot de doelgroep behoren zijn
echter vrij om ook deel te nemen aan de BSR.
De BSR zal niet onder de licentieruns vallen (KSR, MSR en LSR). Het is dan
ook niet nodig om een licentie aan te vragen om deel te nemen aan dit
klassement.
Wel moet een deelnemer in het bezit zijn van een seizoenslidmaatschap
en 2 licentiepunten om deel te kunnen nemen aan het BSR klassement.
Conform een eigen startranking. De BSR heeft haar eigen startranking die
op dezelfde wijze wordt opgemaakt als bij licentieruns. Rankingpunten zijn
niet mee te nemen als de deelnemer overstapt van de BSR naar de
licentie.
Het klassement wordt op dezelfde wijze opgemaakt als licentieruns. De
winnaar krijgt 1000 punten. Er is een veteranenklassement in de BSR.
Prijsuitreiking net als bij licentiewedstrijden. Geen verplicht prijzengeld
voor WO’s.
Klassementslopers in de BSR kunnen niet deelnemen aan het ONK.
Hiervoor is een licentie vereist.
Om in te stromen als recreant heb je een seizoenslidmaatschap en 2
licentiepunten nodig.
Twee keer per jaar kan je je licentie aan of uitzetten.
(1) Een licentieloper kan zijn licentie uitzetten en deel nemen aan de
BSR en binnen datzelfde seizoen besluiten weer aan te zetten om
weer licentiewedstrijden te gaan lopen.
(2) Een BSR-loper kan zijn behaalde licentie aanzetten en deel nemen
aan licentiewedstrijden en binnen datzelfde seizoen besluiten
weer uit te zetten en weer deel nemen aan de BSR.
BSR lopers kunnen vrij deelnemen aan recreatieve runs, net als
licentielopers.
Survivalruns in deze categorie leveren kwalificatiepunten op. Gelijk aan
recreatief representatief KSR.
Geen maatshirts. Voorstel voor kleur: wit.
Vrije keuze om dit wel of niet te organiseren, met het verzoek aan WO’s
(met name die met een KSR) om dit wel te doen.
Geen minimum.
Een extra laag onder de huidige wedstrijdlicenties. Het moet invulling
geven aan een extra mogelijkheid in de overgang van recreant naar
licentieloper.

Afbeelding 1:

Vormgeving nieuwe wedstrijdstructuur na invoering recreantenklasse.
* Wisselen tussen een licentie en BSR kan 2x per seizoen

Parcours
Parcours

Hindernissen

Zwaarte

Invulling
Het parcours kan over dezelfde afstand/route als een KSR-run afgelegd
worden.
De zwaarte van de hindernissen in een BSR-wedstrijd moet passend zijn
voor een instap klassement en passend zijn bij het verwachtingspatroon
van deelnemers aan de BSR. Het niveau ligt dus lager dan het niveau van
de KSR. Zware combinatiehindernissen zijn niet passend bij voor de BSR.
Verticale armkracht is in de BSR niet toegestaan. De volgende drie
hindernissen vallen hier in ieder geval onder:
- Korte touwtjes
- Korte stokjes
- Meerdere slagen omhoog klimmen op armkracht
Het is niet de bedoeling dat organisaties gaan zoeken naar
uitzonderingen op het verbod op verticale armkracht om deze regel op
creatieve manier te omzeilen. Wedstrijdorganisaties hebben genoeg
expertise in huis om te kunnen bepalen wat een gepaste zwaarte is.
Er zijn restricties op de zwaarte van de hindernissen, maar verder zijn er
geen richtlijnen voor tijdslimieten. Er is vertrouwen in de expertise van
organisaties voor een passend parcours.
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Invulling
Een recreant moet 2 licentiepunten behalen om mee te kunnen doen aan
de BSR. Licentiepunten zijn te behalen met het volbrengen van een
representatieve recreatieve run.
Er is gekozen voor een milde instroomdrempel, zodat het klassement
toegankelijk blijft voor de doelgroep. Er is bewust gekozen om geen vrije
instroom voor recreanten te hebben om ongeoefende lopers eerst via
recreatieve runs kennis te laten maken met de sport.
Een SBN-lid moet een totaal van 6 licentiepunten bezitten om door te
kunnen stromen naar licentiewedstrijden (KSR, MSR, LSR). Ongeacht of
hij/zij deelneemt aan recreatieve wedstrijden of aan de BSR. Zowel met
representatieve recreatieve runs als met een BSR-runs zijn punten te
behalen. Een BSR-run levert 1 licentiepunt op. Een deelnemer aan de BSR
kan dus tegelijkertijd deelnemen aan het klassement en punten
verzamelen voor een licentie.
Het is toegestaan dat iemand die in het bezit is van een licentie besluit
deel te nemen aan de BSR, hiervoor moet hij/zij wel zijn licentie
uitzetten. Als de deelnemer zijn licentie uitgezet heeft kan hij datzelfde
seizoen nog besluiten zijn licentie toch weer aan te zetten. Wisselen

Deelnemen aan
recreatieve runs

Bescherming BSR
tegen licentielopers

tussen BSR en een licentie kan tot 2x per jaar. Deelname aan BSR of aan
de licentie zal dus een bewuste afweging zijn.
BSR lopers kunnen gewoon deelnemen aan recreatieve runs.
Er is gekozen om het klassement enigszins af te schermen tegen in- en
uitstroom. De verschillen tussen de BSR en licentielopers wordt verwacht
groot te zijn. Dit klassement moet daarom beschermd worden tegen
‘competitievervalsing’ van bovenaf. Op deze wijze blijft de doelgroep
gemotiveerd en gewaardeerd op hun niveau.
De keuze voor survivalrunners om deel te nemen aan de licentieruns of
aan de BSR moet een bewuste keuze zijn. Vrije keus vinden wij echter
belangrijk. Door 2 keer wisselen per seizoen toe te staan denken wij in
deze behoefte te kunnen voldoen.

