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Onze wedstrijdkalender is de afgelopen jaren goed gevuld. In sommige gevallen betekent dit dat er in
één maand vier survivalruns zijn. De keuze voor de survivalrunner is dan ook groot.
Dit is een goede ontwikkeling, dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Atleten schrijven zich
almaar later in om uiteenlopende redenen. Wedstrijdorganisaties houden de inschrijving langer dan
wenselijk open om zoveel mogelijk deelnemers aan de start te krijgen. Daardoor lopen zij tegen
organisatorische problemen aan bij het inkopen van shirts, opmaken van de startlijsten en verdere
voorbereidingen van de survivalrun.
Deze problemen komen veelal voor bij de wedstrijdcategorieën, bij recreatieve survivalruns zijn deze
problemen niet tot nauwelijks aan de orde. Om deze problemen te ondervangen en meer duidelijk te
verschaffen voor atleten zijn wij voornemens om de inschrijftermijn voor wedstrijdcategorieën te
standaardiseren. Zo weet elke survivalrunner, elke WO, de SBN en de Shirtshop waar hij aan toe is bij
elke survivalrun met wedstrijdcategorieën.

Voorstel:
De inschrijving voor de wedstrijdcategorieën opent exact 16 weken voor de survivalrun en sluit exact
5 weken voor de survivalrun. Het tijdstip van openen is 19.00 uur en het tijdstip van sluiten is 19.00
uur.
Zodra het minimumaantal startplekken van een wedstrijdcategorie (zoals vermeld in AR 3.13) is
gevuld, mag de WO de inschrijving voor die categorie sluiten; dit kan dus vroeger zijn dan 5 weken
voor de survivalrun.
Heeft het aantal inschrijvingen het minimumaantal nog niet bereikt, dan blijft de inschrijving voor die
categorie open tot 5 weken voorafgaand aan de survivalrun.
Vanaf 5 weken voorafgaand aan een survivalrun is het dus niet meer mogelijk om in te schrijven voor
een wedstrijdcategorie. Daginschrijvingen zijn dus niet meer mogelijk voor wedstrijdcategorieën.
Voor de recreatieve categorieën is een WO vrij de inschrijving te openen en te sluiten naar eigen
inzicht. Daginschrijvingen voor recreatieve categorieën blijven mogelijk, mits alle persoonsgegevens
in UVP staan voorafgaand aan de start van de deelnemer.
Na het sluiten van de inschrijving is de WO vrij om zelf nog benodigde aanpassingen te plegen in het
geval van bijvoorbeeld het verhandelen van startbewijzen, mits de bepalingen in het Algemeen
Reglement worden, denk hierbij aan de correcte startvolgorde en maatshirts.
AR 3.11 en 3.16 zullen herschreven worden conform bovenstaand voorstel.

