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Titel 1
Art. 1 Definities
1.
Atletenlicentie:
2.

Ass. Wedstrijdleider (AW)

3.

Daglicentie:

4.

ETU

5.
6.

ITU
Ned. Triathlon Bond (NTB)

7.

NTB-gedelegeerde (NG)

8.

NTB Jury:

9.

Officials:

10.

Organisator:

11.

Organisatievergunning:

12.

Speaker:

13.

Topwedstrijd:

14.

Verkeersregelaars:

15.

Wedstrijd:

16.

Wedstrijdleider (WL):

17.

Wedstrijdreglement(WR)

18.

WGWO:

Algemene bepalingen

Officieel registratiebewijs van de NTB waarmee het een lid is
toegestaan om deel te nemen aan wedstrijden
Officieel door het bestuur van de NTB toegewezen, dan wel op
aanvraag van een organisator geleverde, official die de WL assisteert bij
de wedstrijdtechnische leiding over de jury en deze voor zijn onderdeel
aanstuurt op basis van het WR.
Een tijdelijke voor één evenement geldig startbewijs waarvoor een
deelnemer eenmalig een extra afdracht doet.
European Triathlon Union, Europese vertegenwoordiging van de
wereldbond. Daar waar gelezen wordt ITU geldt ook ETU.
International Triathlon Union, Wereldorganisatie voor de triathlonsport.
Landelijke organisatie welke op nationaal niveau de belangen voor de
triathlon, duathlon en overige multisporten behartigt.
Officieel door het bestuur van de NTB toegewezen, erkende
bondsvertegenwoordiger en eindverantwoordelijke voor de jury welke
voor alle Bondsaangelegenheden het contact met de organisator
onderhoudt over wedstrijdtechnische- dan wel organisatorische zaken
en voor de hem toegewezen wedstrijd(en) en evenementen inzake zijn
officials beslissingen neemt c.q. bevestigt.
De NG ziet toe op het naleven van zowel het ROW als het WR en treedt
zowel adviserend als verplichtend op naar de organisator.
Tevens voorzitter van de protestjury
Officieel door het bestuur van de NTB toegewezen, dan wel op
aanvraag van een organisator geleverde, erkende officials welke
toezien op het naleven van het wedstrijdreglement en zullen optreden
zonder inmenging van de organisator.
Verzamelnaam voor de in deze definities opgenomen genoemde NTB
functionarissen
Een rechtspersoon die uit hoofde van zijn opzet een wedstrijd en/of
evenement organiseert, vallende onder de regelgeving van de NTB.
Officieel bewijs (Licentie) van toestemming van de NTB aan een
organisator om op basis van de door hem geleverde informatie een
evenement en/of wedstrijd te organiseren.
Een door de organisator aangewezen medewerker, functioneert als
omroeper gedurende de duur van de wedstrijd / het evenement en zorgt
voor alle informele publieksinformatie.
Een wedstrijd met een landelijk of internationaal karakter welke op basis
van zijn uitstraling, (circuit)vorm en/of onderliggende prestatiegrens als
zodanig door het bestuur van de NTB een dergelijke status krijgt
toegewezen.
Officiële door de lokale politie geïnstrueerde en daartoe bevoegd
bevonden medewerkers van de organisator die op
verkeers(knoop)punten een verkeersregulerende functie hebben.
Een wedstrijd is een sportmanifestatie gebaseerd op het behalen van de
overwinning met een regionale, landelijke en internationaal erkende
uitslag eindigend met een prijsuitreiking.
Officieel door het bestuur van de NTB toegewezen, dan wel op
aanvraag van een organisator geleverde, official die de
wedstrijdtechnische leiding heeft over de jury en deze aanstuurt op
basis van het WR en beoordeelt of een door één van de juryleden
opgelegde straf ook daadwerkelijk zal worden doorgevoerd
ITU wedstrijdreglement, aangevuld met onder nationale
omstandigheden geldende regels.
De WerkGroep Wedstrijd Officials, adviseert het bestuur van de NTB
betreffende wedstrijden, jurysamenstellingen, NG en alle overige
daarmee samenhangende zaken.
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Art. 2
1.

Reglement
Dit reglement is van toepassing op alle door of met goedkeuring van de NTB gehouden
wedstrijden.
Op de in dit reglement bedoelde wedstrijden zijn mede van toepassing de Statuten en
reglementen van de NTB
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NTB
In gevallen waarin tijdens een wedstrijd een beslissing, bedoeld onder a. van dit lid, dient te
worden genomen, wordt deze genomen door de NG die voor bedoelde wedstrijd is aangewezen.
Het bestuur van de NTB is, na advies van de WGWO te hebben ingewonnen, bevoegd ten
aanzien van onderdelen van dit reglement bepaalde ontheffingen, c.q. dispensaties te verlenen.
Het bestuur van de NTB kan, na advies van de WGWO te hebben ingewonnen, aan deze
ontheffing en/of dispensatie voorwaarden verbinden.

2.
3.a.
3.b.
4.a.
4.b.

Art. 3
1.

2.

3.a.

3.b.
4.

5.a
5.b

Organisatielicenties
Het bestuur van de NTB is bevoegd aan een organisator een licentie te verlenen, mits voldaan is
aan de (financiële) verplichtingen uit voorgaande jaren, voor het doen houden van triathlons en
andere, volgens het WR bedoelde en in de licentie genoemde wedstrijden en kampioenschappen.
Door het aanvragen van een licentie verklaart de organisator zich te onderwerpen aan het in dit
reglement bepaalde. Na het verlenen van de licentie is de organisator gebonden aan wat in dit
reglement en in de licentie is bepaald.
Na het verlenen van de licentie behoeven de in de aanvraag aan te brengen wijzigingen eveneens
de goedkeuring van de NTB. De organisator brengt wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk ter
kennis van de NTB
De geldigheid van de verleende licentie wordt opgeschort, totdat de NTB de aan te brengen
wijzigingen heeft goedgekeurd.
Het bestuur van de NTB is bevoegd een verleende licentie in te trekken:
(i) wanneer blijkt dat deze op onjuiste gronden is verleend;
(ii) wanneer blijkt dat geen goedkeuring is verkregen voor nadien aangebrachte wijzigingen;
(iii) wanneer de organisator niet meer of alsnog niet voldoet aan het in dit reglement of in de licentie
bepaalde.
Het verlenen van de licentie, evenals de nadien goedgekeurde wijzigingen worden gepubliceerd
op de website van de organisator.
De organisator stelt zijn deelnemers tijdig op de hoogte van de wijzigingen zoals bedoeld in lid 5.a
van dit artikel.

Art. 4
1.

(i)
(ii)

(iii)
2.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

Het aanvragen van een organisatielicentie
De organisator dient een volledige aanvraag voor het verkrijgen van een licentie via
ntbinschrijvingen.nl bij het bondsbureau van de NTB in te dienen, onder de volgende
voorwaarden:
Een wedstrijd dient vóór 1 januari doch tenminste 3 maanden voor de geplande datum te worden
aangevraagd.
Het bestuur heeft, na - of op advies van de WGWO, het recht om naar ‘beneden’ (kortere periode)
te mogen afwijken van de onder 1 (i) van dit artikel genoemde termijn, mits er een volledig
officialcorps beschikbaar is;
De aanvraag dient te zijn ingediend met gebruikmaking van daartoe beschikbaar staande velden
op de Internetsite www.ntbinschrijvingen.nl van de NTB.
De organisator dient hetzij ten tijde van de aanvraag, hetzij nadien, dat naar keuze van het bestuur
van de NTB, de navolgende gegevens te verstrekken:
naam en adres van de organisator, aanduiding van de rechtsvorm waarvan de organisator zich
bedient, evenals naam en adres van de bestuursleden en van de contactpersoon voor de NTB;
de aard van de wedstrijd, als bedoeld in art. 7 van het ROW;
de datum van de te houden wedstrijd en/of evenement;
de gemeente(n) en locatie(s) waar het betreffende wedstrijd wordt gehouden;
een globale omschrijving van de parcoursen, van de ten behoeve van de wedstrijd te gebruiken
terreinen en accommodaties, evenals van de verzorgingsposten;
eventueel benodigde dispensatie met betrekking tot dit reglement of andere reglementen;
de titel / benaming die aan de wedstrijd wordt gegeven;
de sluitingsdatum van de inschrijvingen;
een opgave van de sponsors waarmee afspraken zijn gemaakt;
de te verzorgen radio- en/of tv-uitzendingen;
in geval de aanvrager een rechtspersoon of bedrijf is een actueel uittreksel uit het verenigings-,
stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel;
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(xii) Een organisator is (m.u.v. bij NK’s) vrij om de verdeling van de prijzengelden te bepalen, mits deze
in beginsel voldoet aan de wet gelijke behandeling en vooraf (uiterlijk 2 weken) gepubliceerd wordt
op de website van de organisator.
Voor goedkeuring kan de NTB inzage verlangen over financiële zekerheden die voor het
prijzengeld aanwezig zijn. De organisator is verplicht hieraan medewerking te verlenen. Publicatie
van en/of toezeggingen over prijzengelden kunnen niet eerder worden gedaan dan na
uitdrukkelijke toestemming van de NTB
(xiii) Een opgave van door de organisator reeds vastgelegde officials (zie ook Art. 24) overeenkomstig
de standaard aantallen zoals deze door de NTB zijn vastgesteld en in het evenementenpakket
staan vermeld, dan wel een bevestiging dat de organisator gebruik maakt van officials welke door
de WGWO worden aangewezen tegen de daarvoor door te berekenen kosten per official.
3.
Zodra beschikbaar doch minimaal 2 weken voor de wedstrijddag dienen bij de NTB, in de
hoedanigheid van een NG, de volgende aanvullingen op de licentieaanvraag te worden ingediend:
(i) een precieze omschrijving van de parcoursen en van de ten behoeve van de wedstrijd te
gebruiken terreinen en accommodaties, evenals van de verzorgingsposten en wisselplaatsen. De
parcoursen en terreinen dienen tevens te zijn aangegeven d.m.v. duidelijke plattegrond(en) en
omschrijving(en), bij voorkeur gebaseerd op bestaande kaarten;
(ii) de start- en finishplaats, de wisselplaatsen en de op deze plaatsen door de deelnemers af te
leggen route moeten zijn aangegeven op de onder (i) aangegeven documenten;
(iii) de aanvangstijd, de tijd en plaats van de prijsuitreiking en de officiële sluitingstijd;
(iv) een prijzenschema (ereprijzen zowel als prijzengeld);
(v) een verklaring van geen bezwaar van gemeentelijke instanties, waaronder de politie van de in art.
4.2 (iv) bedoelde gemeente(n), evenals de benodigde vergunningen, waaronder een
ontheffingsvergunning van de provincie.
4.
De aanvraag dient te zijn ondertekend door de daartoe bevoegde personen.
Art. 5
1.

2.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
3.

4.
5.

Kosten organisatielicentie en afdrachten
De organisator is voor het verlenen van een licentie een bijdrage aan de NTB verschuldigd, welke
bijdrage binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan overeenkomstig de in art. 3 lid
1 van dit ROW bedoelde aanvraag. De hoogte van de bijdrage zal per jaar door het bestuur van
de NTB worden vastgesteld en wordt in het evenementenpakket vermeld.
De organisator is per wedstrijd cumulatief het navolgende verschuldigd:
kosten organisatievergunning;
kosten afdracht (o.a. verzekering vrijwilligers/verkeersregelaars);
afdracht van de per deelnemer geïnde bedragen voor de daglicentie;
eventueel gemaakte advertentiekosten;
de vaste kosten per NTB-official.
Het bestuur van de organisator kan zich in het geval van afgelasting wegens
weersomstandigheden en calamiteiten wenden tot het bestuur van de NTB, met het verzoek om
gehele of gedeeltelijke restitutie van de gestorte bedragen.
In geval een wedstrijd wordt geannuleerd, vindt geen restitutie plaats van het door de organisator
aan de NTB af te dragen bedrag voor kosten organisatielicentie.
Een organisator die een wedstrijd annuleert, zal de ontvangen inschrijfgelden volledig restitueren,
behoudens in geval van overmacht, als bedoeld in art.12 van dit ROW.
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Titel 2 Wedstrijden
Art. 6
1.a.
1.b.

2.
3.
4.

5.

Wedstrijd- en evenementenkalender
De organisator stelt zelf met behulp van de Internetsite van de NTB de juiste datum van zijn of
haar wedstrijd vast. Het is de organisator vrij om zelf haar datum te kiezen.
Bij het samenstellen van de onder 1.a. van dit artikel bedoelde kalender prevaleren
Kampioenschappen, een internationale wedstrijd en door de NTB als zodanig aangeduide
bijzondere wedstrijden.
Ingediende aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en kunnen in beginsel
geen wijziging brengen in de data van al goedgekeurde wedstrijden.
De NTB is, om redenen genoemd in art.4.1, gerechtigd om te laat aangemelde wedstrijden te
weigeren,
De in lid 1.b. van dit artikel bedoelde kalender wordt door het bestuur van de NTB goedgekeurd en
vastgesteld. Het bestuur is bevoegd nadien aangevraagde wedstrijden aan de kalender toe te
voegen, zij het dat daardoor geen wijziging kan worden gebracht in al vastgestelde data van
wedstrijden.
De wedstrijdkalender wordt vóór elk seizoen gepubliceerd in het officiële bondsorgaan van de NTB
Eventuele aanvullingen worden gedurende het seizoen, aanvullend, gepubliceerd.

Art. 7
1.

2.

3.

4.

5.a.
5.b.
5.c.

6.a.
6.b.
7.
7.a.
7.b
8.a.

8.b.

Wedstrijden
De NTB onderscheidt triathlons, duathlons of andere combinaties van multi sportwedstrijden zoals
aangegeven in de tabellen welke als bijlage A bij het ITU reglement en/of als bijlagen aan het
evenementenpakket zijn toegevoegd.
Bij de genoemde wedstrijden wordt het maximum aantal deelnemers (standaard gelden de
maxima zoals vermeld in het wedstrijdreglement), ronden, series c.q. limiettijden vastgesteld aan
de hand van de geldende omstandigheden, dit mede aan de hand van de rapportage van de NG.
De onder lid 1 van dit artikel bedoelde wedstrijden kunnen door de NTB worden onderscheiden in:
(i) afzonderlijke starts voor mannen en vrouwen, dan wel voor aspiranten, jeugd, junioren, senioren
en masters te houden wedstrijden. De NTB zal hiervan in de vergunning melding doen.
(II) gestelde maximum aantal deelnemers geldt per seriestart. Aan het toestaan van meerdere
seriestarts kan in de organisatievergunning bepaalde voorwaarden worden gesteld.
(iii) de onder lid 1 van dit artikel bedoelde wedstrijden mogen, gegeven de omstandigheden, per
parcours onderdeel een afwijking in afstand hebben van maximaal 10%.
(iv) Het bestuur van de NTB is bevoegd de afstanden te bepalen en/of andere combinaties van multi
sporten te erkennen en daarvoor reglementen en voorwaarden vast te stellen.
De NTB onderscheidt ten aanzien van te houden triathlons en duathlons:
(i) wedstrijden bestaande uit combinatie van de onderdelen lopen, fietsen, schaatsen, skiën en
langlaufen of andere vorm van multisport. De organisator dient in de aanvraag voor een
vergunning de gewenste combinatie op te geven.
(ii) De NTB zal zo nodig mede bepalen in welke combinatie en over welke afstanden genoemde
onderdelen zullen worden georganiseerd.
Onder internationale wedstrijden worden verstaan de wedstrijden die door de ITU/ETU, of
organisaties zoals Ironman, Challenge, TNatura, etc. zijn uitgeschreven.
Onder kampioenschappen worden verstaan de door de NTB tot nationaal kampioenschap of
verenigingskampioenschap verklaarde wedstrijden.
Onder bijzondere wedstrijden worden verstaan door de NTB als zodanig aangeduide wedstrijden,
zoals o.a. dit kunnen zijn selectiewedstrijden voor (inter-)nationale kampioenschappen, divisies en
circuits.
Deelnemers zijn - behoudens dispensatie - alleen bevoegd om deel te nemen in hun leeftijdsklasse.
Als peildatum voor de indeling in een van de leeftijdscategorieën geldt het geboortejaar.
Het is de organisator van een wedstrijd niet toegestaan deelnemers te laten starten zonder geldige
door de NTB erkende atleten- of daglicentie.
Onder een door de NTB erkende atletenlicentie wordt ook verstaan een geldige licentie van een
buitenlandse nationale bond die is aangesloten bij de ITU.
Bij wedstrijden tot de kwart afstand mag ook worden deelgenomen met een wedstrijdlicentie van
de KNWU of een startvergunning van de KNZB.
Onder een door de NTB erkende algemene licentie wordt verstaan elke vorm van een door de
NTB uitgegeven en voor het betreffende seizoen geldige deelnemerslicentie, zoals een
atletenlicentie of daglicentie.
Een daglicentie wordt door de organisator onder de daartoe geldende en door de NTB
vastgelegde voorwaarden en vóór aanvang van het betreffende evenement geregistreerd.
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Art. 8
1.

2.

3.
4.

Kampioenschappen / circuits
Het bestuur van de NTB zal jaarlijks in haar officiële mededelingen publiceren tot welke datum en
op welke voorwaarden organisatoren een contract kunnen aangaan voor het doen houden van één
of meer van de in lid 4 van dit artikel genoemde kampioenschappen. De NTB is bevoegd ook zelf
kampioenschappen te (laten) organiseren.
In het geval het bestuur van de NTB niet zelf een kampioenschap organiseert, bepaalt zij zo
spoedig mogelijk na de in lid 1 van dit artikel bedoelde datum welke organisator tot het doen
houden van welke kampioenschap bevoegd is.
Het bestuur van de NTB stelt in het contract de voorwaarden voor het organiseren van
kampioenschappen vast.
Er is een onderscheid in Kampioenschappen;
(i) Nederlandse Kampioenschappen zoals door de NTB vastgesteld staan omschreven in het
Handboek NK’s;
(ii) kampioenschappen voor categorieën van leden, voor verenigings- en of afdelingsteams worden
door een organisator vastgesteld en aangemeld.

Art. 9
1.a.
1.b.

2.a.

2.b.
3.
4.
5.a.

5.b.
5.c.
6.

Art. 10
1.a.
1.b.

2.
2.a.
2.b.
2.c.
3.

4.

Inschrijving
De organisator is eerst gerechtigd de inschrijving van deelnemers in behandeling te nemen, nadat
aan hem een licentie is verstrekt en de wedstrijd in de kalender is gepubliceerd.
De organisator zal voor de inschrijving van deelnemers de informatie tenminste registreren zoals
deze in het jaarlijks door de NTB te verstrekken document “evenementenpakket” wordt
omschreven.
Het is een organisator niet toegestaan personen voor een wedstrijd te doen inschrijven of aan een
wedstrijd personen te laten deelnemen, die door de NTB zijn geschorst of geroyeerd of aan wie
door de NTB, een zusterorganisatie of de ITU een startverbod is opgelegd, of die een opgelegde
boete nog niet aan de NTB hebben voldaan.
De organisator verplicht zich tijdig van het onder 2.a. van dit artikel bepaalde bij het bondsbureau
van de NTB te vergewissen.
De organisator verplicht zich de NTB onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen van het feit dat
voor een wedstrijd het maximaal toegestaan aantal deelnemers is bereikt.
Het bestuur van de NTB kan ten aanzien van het maximale aantal deelnemers per startserie
dispensatie verlenen.
In het geval meer deelnemers inschrijven dan tot de wedstrijd kunnen worden toegelaten, zal de
organisator het aanwijzen van deelnemers doen geschieden overeenkomstig de volgorde van
binnenkomst. Voor NK’s kunnen hier afwijkende afspraken gelden.
De NTB en/of ITU kan in overleg met de organisator bepalen dat in specifieke gevallen bepaalde
deelnemers voorrang genieten.
Wanneer de betrokken deelnemer niet tijdig heeft betaald, verliest hij zijn recht van voorrang.
De inschrijving voor de in art. 8 bedoelde kampioenschappen geschiedt op door het bestuur van
de NTB te bepalen voorwaarden en wijze.
Voorwaarden voor het houden van een wedstrijd
De organisator dient voor de te houden wedstrijd toestemming te verkrijgen van de landelijke en/of
lokale overheid.
De NTB draagt voor wedstrijden waarvoor zij een vergunning heeft verleend geen
verantwoordelijkheid voor de financiële, juridische of andere gevolgen die aan het doen houden
van een dergelijke wedstrijd kunnen zijn verbonden en is evenmin voor dergelijke gevolgen
aansprakelijk. De organisator vrijwaart de NTB voor bedoelde aanspraken.
De organisator is verplicht een verzekering, zoals omschreven in de organisatievoorwaarden, af te
sluiten voor wedstrijden en voor de duur van de wedstrijd door;
deze zelf af te sluiten en de (kopie)polis met bijbehorende polisvoorwaarden tenminste 2
werkdagen voor aanvang ter goedkeuring aan het bondsbureau toe te zenden, dan wel;
gebruik te maken van de collectieve verzekering waarin door de NTB is voorzien voor zijn leden,
waarbij;
het bestuur van de NTB de vergunning zal intrekken bij het niet voldoen aan de voorwaarden
genoemd onder 2.a. en 2.b. van dit artikel.
De organisator is gehouden, tijdig en voor rekening van de organisator, aan alle officials en iedere
deelnemer een wedstrijdprogramma te verstrekken dan wel te publiceren op de eigen internetsite
en aan iedere deelnemer binnen vier weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier en
betaling definitieve deelneming te bevestigen of mee te delen dat deelneming niet mogelijk is
omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt.
De organisator zal na een gehouden wedstrijd de volgende gegevens aanleveren;
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(i) binnen acht dagen na een gehouden wedstrijd aan het bondsbureau een overzicht zenden met
daarop de voornaam, achternaam, woonplaats, geboortedatum, geslacht en lidmaatschapsnummer van de deelnemers, de wedstrijduitslag, indien van toepassing voorzien van een
puntentelling, op een door de NTB goed te keuren matrix in Excelformaat;
(ii) iedere deelnemer na afloop van de wedstrijd kosteloos een wedstrijduitslag uitreiken of binnen
twee weken nadien toezenden, dan wel publiceren op de eigen website;
(iii) tot deelnemers worden ook gerekend die deelnemers die zich wel hebben ingeschreven, maar niet
zijn gestart of gefinisht;
(iv) de NG, direct na de start van de betreffende series, in het bezit te stellen van een juiste
inschrijflijst waarop de gestarte deelnemers zijn gemarkeerd inclusief zijn of haar adres en, indien
van toepassing, het licentienummer;
(v) binnen 8 dagen na een gehouden wedstrijd aan de NG een ingevuld document “rapportage
organisaties” aan te leveren.
5.
De organisator dient voor, tijdens en na een wedstrijd aan alle NTB officials de verlangde
medewerking te verlenen en hen in staat stellen het verloop van de wedstrijd te beoordelen.
5.a.
De organisator dient er voor zorg te dragen dat voor, tijdens en tot één uur na sluitingstijd, volgens
het in de vergunning bepaalde aantal, artsen, fysiotherapeuten en EHBO- of Rode Kruishelpers
aanwezig zijn.
5.b.
De organisator van een wedstrijd die in Nederland en/of onder auspiciën van de NTB wordt
gehouden, is volgens de in het Wedstrijdreglement opgenomen paragraaf Doping verplicht in alle
adequate materiële en personele voorzieningen te voorzien;
5.c.
De organisator dient vooraf en aantoonbaar zorg te dragen voor de beschikbaarheid van
medische hulpverlening bij calamiteiten.
6.
De NTB kan een speciale status toe kennen aan wedstrijden;
(i) die in het voorafgaande jaar bewezen hebben deze kwalificatie te verdienen. Dit geschiedt op
basis van de door de NG ingediende rapportage en is uitsluitend voorbehouden aan het NTBbestuur;
(ii) waarvan deelname openstaat voor alle categorieën van deelnemers. Dit is onder andere te
realiseren door het houden van series, mits die series onder gelijke omstandigheden (afstand,
parcours, etc.) op dezelfde dag worden gehouden.
Bij wedstrijden met een speciaal karakter kan dit worden gerealiseerd door het houden van
schaduwseries, waarbij het eigen karakter van die wedstrijd, bijv. Nederlands Kampioenschap,
niet mag worden aangetast. Indien vooraf of achteraf naar oordeel van de NTB sprake is van
ongelijke omstandigheden, dan kunnen de series als aparte wedstrijd worden aangemerkt.
7.
Iedere organisator moet de deelnemer in de gelegenheid stellen het parcours te verkennen, voor
zover de deelnemer niet in strijd handelt met wettelijke bepalingen en/of overheidsverordeningen
en geen belemmering is voor de uitvoering en uitoefening van overige activiteiten.
Art. 11
1.
2.
3.

Art. 12
1.

2.

3.

4.a.

4.b.

Wedstrijdbepalingen
Op de te houden wedstrijden is het WR van toepassing.
Het bestuur van de NTB kan ter zake van het WR, na advies van de WGWO te hebben
ingewonnen, op onderdelen dispensatie verlenen.
Het bestuur van de NTB is bevoegd vóór de aanvang van een wedstrijd het parcours, de
accommodatie en de terreinen door een door haar aan te wijzen persoon te laten keuren op de
daaraan gestelde voorwaarden.
Het annuleren en staken van een wedstrijd
Het bestuur van de NTB is bevoegd een wedstrijd te annuleren of te staken wanneer niet wordt
voldaan aan de gestelde voorwaarden, evenals wanneer de veiligheid van de deelnemers niet kan
worden gegarandeerd.
De organisator kan een wedstrijd op de in lid 1 van dit artikel genoemde gronden annuleren, mits
de deelnemers tenminste drie dagen voor de aanvang van de betreffende wedstrijd hiervan in
kennis zijn gesteld. De organisator dient de inschrijvingsgelden binnen één week na de beslissing
tot annulering door rechtstreekse overmaking volledig aan de deelnemers te hebben terugbetaald.
De organisator is, na overleg met de NG, verplicht de wedstrijd te staken wanneer in geval van
onweer en bliksem, zware sneeuwval, andere daartoe aanleiding gevende weersomstandigheden
of calamiteiten aanleiding geven. In geval een wedstrijd onder bedoelde omstandigheden wordt
gestaakt, zal dit als overmacht worden aangemerkt en zal er geen restitutie van deelnemersgelden
plaats vinden.
Bij slecht weer of onvoldoende conditie van het terrein op de dag van een wedstrijd, zulks ter
beoordeling van de NG, kan de NG - na overleg met de organisator - besluiten tot het annuleren of
staken van alle of bepaalde onderdelen, dan wel tot het wijzigen van afstanden of aanvangstijden.
De organisator is verplicht de deelnemers en de officials van het onder 4.a. van dit artikel
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bedoelde besluit in kennis te stellen.
Art. 13
1.
2.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

Startersevenementen
Een startersevenement is bedoeld als een kleinschalige en laagdrempelige wedstrijd welk
georganiseerd mag worden onder strikte voorwaarden:
De voorwaarden waaraan een starterswedstrijd moet voldoen zijn als volgt:
De wedstrijd heeft geen sportieve groeiambities naar een NK, topwedstrijd of circuit.
Er worden geen prijzengelden uitgekeerd
Er worden uitsluitend ereprijzen en nadrukkelijk geen geldprijzen uitgereikt. .
De organisator voorziet zelf in zijn officials overeenkomstig het vereiste op de NTB-website en
zoals in het evenementenpakket staat vermeld.
Het niveau van de officials hoeft niet hoger te zijn dan JO
De afstanden van een startersevenement vallen in de categorie 3A, 4 of 5 (maximaal kwart
afstand)
Op de wedstrijddag kan geen tweede start (anders dan een tweede starters-start) worden
georganiseerd.
De NTB voorziet in een wedstrijdbegeleider die een eenvoudige rapportage opmaakt.
De organisator voorziet in een medische rapportage
Het aantal deelnemers is strikt volgens de reglementen en het evenementenpakket
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Titel 3 Deelname
Art. 14
1.
2.a.

2.b.
3.

4.

Art. 15
1.

2.

3.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
4.
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)

(vii)

5.

6.

Deelname
De organisator verplicht zich er op toe te zien dat de deelnemers alleen deelnemen aan een
wedstrijd die voor hun leeftijdsklasse is toegelaten.
Een deelnemer is gerechtigd aan een wedstrijd deel te nemen nadat hij op een daartoe voorgeschreven (digitale) formulier aan de organisator mededeling heeft gedaan en door de organisator
is toegelaten, zulks onder opgave van de verzochte gegevens na ontvangst van het onder 2.b. van
dit artikel bedoelde inschrijfgeld.
Een deelnemer is verplicht voor elke wedstrijd waaraan hij deelneemt het inschrijfgeld te voldoen
aan de organisator.
Deelname wordt geweigerd wanneer het maximale aantal deelnemers aan een wedstrijd is
bereikt. De organisator is gehouden alsdan van de deelnemer ontvangen inschrijfgelden aan de
deelnemer te restitueren.
De NTB is bevoegd om deelnemers die niet voldoen aan het vermelde onder lid 1 van dit artikel
dispensatie te verlenen
Voorwaarden voor deelname
De organisator kan in overleg met de NTB-gedelegeerde aan een deelnemer de deelneming
ontzeggen wanneer de deelnemer zich na de start voor het deelnemen aan de wedstrijd aan de
start meldt.
De organisator is gehouden met de NTB-gedelegeerde te overleggen over een aan een
deelnemer op te leggen verbod (verder) aan de wedstrijd deel te nemen, wanneer de gezondheid
en/of veiligheid van de betrokkene en/of die van anderen in gevaar dreigt te komen.
Indien de NTB-gedelegeerde tot bedoeld verbod besluit, is de organisator gehouden zijn
medewerking te geven aan de uitvoering van dit besluit.
De Bond kent verschillende vormen van lidmaatschap, te weten:
Een aspirant-lidmaatschap.
Een basislidmaatschap.
Een atletenlicentie.
Het aspirant-lidmaatschap eindigt automatisch na één kalenderjaar en wordt indien gewenst
daarna omgezet in een van de onder (ii) en (iii) van dit artikel genoemde lidmaatschapsvormen;
Voor deelnemen aan een wedstrijd gelden de volgende verplichtingen bij aanmelding:
Een lidmaatschapsbewijs is uitsluitend geldig indien daarop het juiste jaartal staat vermeld;
Een deelnemer moet zich voor de wedstrijd identificeren met zijn lidmaatschapsbewijs en/of
identiteitsbewijs
Houders van een geldig aspirant-lidmaatschapsbewijs mogen deelnemen;
a)
zonder aanvullende daglicentie aan wedstrijden tot en met de kwart afstand.
b)
met aanvullende daglicentie aan wedstrijden langer dan de kwart afstand.
Houders van een geldig basislidmaatschapsbewijs mogen, na aanschaf van een daglicentie,
deelnemen aan alle wedstrijden;
Houders van een atletenlicentie mogen zonder aanvullende kosten deelnemen aan een wedstrijd;
deelnemers in de categorie tot en met H/D14 die staan geregistreerd als NTB-lid, worden door de
NTB voorzien van een atletenlicentie en hoeven op vertoon van deze licentie voor deelname aan
een willekeurige wedstrijd geen aanvullende daglicentiekosten te voldoen
in de categorie H/D16 en hoger is bij het ontbreken van een geldige en volledige atletenlicentie en
de weigering tot aanschaf van een daglicentie, de organisator gehouden deze deelnemer de
deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
De organisator zal de deelnemers alleen verplichten tot het dragen van een startnummer, waarvan
de totale afmeting niet meer dan 400 cm² mag bedragen en waarop één reclame-uiting van ten
hoogste 60 cm² is aangebracht, met een maximale hoogte van 5 cm.
De indeling van de startnummers dient, indien mogelijk, zodanig te zijn dat startseries,
leeftijdscategorieën en mannen en vrouwen afzonderlijk zijn gegroepeerd.
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Titel 4 Veiligheid
Art. 16 Algemeen
1.
In algemene zin dienen de volgende regels in acht te worden genomen;
(i) kruisingen in een parcours, dan wel kruisingen met een ander parcours dienen voorkomen te
worden;
(ii) alle parcoursen dienen vrij te zijn van obstakels, vervuiling en publiek, nabij start en finish dient
een goede afzetting te worden toegepast;
(iii) de organisator zal voor voldoende toezicht en beveiliging op het parcours zorg dragen, dit in de
vorm van pijlen, richtingborden en door middel van vrijwilligers;
(iv) het aantal verkeersregelaars dient afgestemd te worden met de lokale politie en het aantal zal de
goedkeuring hebben van deze lokale overheid;
(v) alle parcoursen dienen voor de start aan de deelnemers gepubliceerd te worden;
(vi) door de organisator wordt (warme) drank, water of sportdrank en zo mogelijk voeding verstrekt. De
plaats(en) waar dit gebeurt, wordt / worden vooraf meegedeeld;
(vii) het gebruik van voeding anders dan door de organisator verstrekt, is alleen toegestaan indien door
de deelnemer zelf meegenomen;
(viii) voeding door de organisator aan te reiken of zelf meegenomen mag niet verpakt zijn in glas of
andere materialen welke gevaar op kunnen leveren;
(ix) na overleg met de NTB kan de organisator toestaan dat het gebruik van eigen voeding en/of drank
eveneens mogelijk is indien dit op een vooraf aangewezen verzorgingspost aanwezig is;
Het aanreiken hiervan kan - indien de organisator hiervoor toestemming geeft - ook door anderen
geschieden. De organisator geeft ruim voor de start de juiste (vaste) locatie aan waar het voedsel
kan worden aangereikt;
(x) in geval van ernstig letsel of gevaar van andere deelnemers is men verplicht hulp te verlenen of
indien door anderen hulp wordt geboden bij de eerstvolgende registratiepost kennis te geven van
het voorval;
(xi) de organisatie zorgt voor bewaking van kleding en materialen van de deelnemers op wisselpunten
(xii) de organisator ziet er op toe dat deelnemers er voor zorgen dat de te wisselen / gewisselde
kleding en materialen voor andere deelnemers geen hinder of gevaar opleveren.
Art. 17
1.
2.
3.
4.

5.

6.
(i)
(ii)
(iii)
7.
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Zwemmen
Op ± iedere 100 meter van het zwemparcours dient tenminste 1 voldoende geëquipeerde
reddingspost aanwezig te zijn. Deze post kan bestaan uit boten, vlotten, toezicht op de kant e.d.;
De reddingsposten moeten zijn uitgerust met reddingsmiddelen en goede communicatiemiddelen.
Op het water moeten voldoende hulpmiddelen zijn, in de vorm van een surfplank / boot / vlot,
waarmee men in staat is om een zwemmer in nood hulp te verlenen;
Het gehele zwemparcours (start en finish inbegrepen) dient vrij te zijn van obstakels of andere
voorwerpen die de veiligheid van de zwemmer in gevaar brengen (glas, scherpe stenen,
rattenklemmen e.d.);
De organisator dient op enigerlei wijze aan te geven dat de waterkwaliteit door de provincie
volgens de eisen van de Wet Hygiëne en Veiligheid Bad- en Zwemgelegenheden (W.H.V.B.Z.)
tenminste als "aanvaardbaar" wordt gekenmerkt.
Bij zwemmen in een zwembad dienen de volgende regels in acht genomen te worden;
bij een zwembad met een lengte van 25 meter kunnen hoogstens 6 deelnemers gelijktijdig per
baan worden toegelaten;
bij een zwembad met een lengte van 50 meter kunnen hoogstens 10 deelnemers gelijktijdig per
baan worden toegelaten;
in de onder 6.(i) en 6.(ii) van dit artikel genoemde zwembaden dient de baanbreedte tenminste
250 cm te bedragen.
Stroomsnelheid van het zwemwater
Overeenkomstig het WR heeft de NG de bevoegdheid om de afstand van het zwemonderdeel aan
te passen of zelfs het zwemmen, afhankelijk van de stroomsnelheid, te annuleren.
Het is een eis dat deelnemers zwemmen voor een tijd, met of zonder stroming, die overeenkomt
door de afstand aan te passen..
Het zwemonderdeel moet worden geannuleerd als:
 Deelnemers zouden zwemmen tegen een stroom sterker dan 0,15 m/sec.
 Deelnemers zouden zwemmen met een stroming sterker dan 1 m/sec.
De stroomsnelheid kan op een te voren vastgestelde afstand van 10 meter op het zwemparkoers
worden gemeten door een stuk hout in het water te gooien en de tijd te meten die nodig is om 10
meter af te leggen
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Art. 18
1.
2.

Art. 19
1.
2.

Fietsen
De organisator dient in zijn programmaboekje of op enig andere wijze alle deelnemers over de
regels betreffende het fietsen te informeren en dwingend op te leggen;
Indien de temperatuur lager is dan -17°C vindt het fietsen geen doorgang.
Dit geldt overeenkomstig bij een combinatie van windsnelheid en luchttemperatuur,
windsnelheid 2, luchttemperatuur - 10°C; resp.
windsnelheid 3, luchttemperatuur - 6°C; resp.
windsnelheid 4, luchttemperatuur - 4°C; resp.
windsnelheid 5, luchttemperatuur - 2°C; resp.
windsnelheid 6 of 7 of 8, luchttemperatuur 0°C.
Bij deze combinaties is de ervaringstemperatuur eveneens -17°C.

Lopen
Door de organisator worden tenminste elke 2,5 km water of sportdrank en/of eventueel voeding
verstrekt.
Bij een afstand meer dan de kwart afstand en een temperatuur van meer dan 23°C moet er elke
1,5 km in een drinkpost worden voorzien.

Art. 20
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Langlaufen
Bij een temperatuur kouder dan -20°C vindt het langlaufen geen doorgang. Tijdig voor de aanvang
van de wedstrijd wordt de lucht- en sneeuwtemperatuur bekend gemaakt;
De maximale afstand tussen de finish van het voorgaande onderdeel en de start van het volgende
sportonderdeel bedraagt maximaal 250 meter. In deze wisselzone is een overdekte (en
verwarmde) kleedruimte aanwezig, evenals adequate medische voorzieningen;
Indien het parcours wordt gekruist door bijv. een weg, wordt elke kruising voldoende beveiligd
door medewerkers van de organisator en wordt de wegovergang voldoende afgedekt met sneeuw;
Op tenminste elke 10 km is een verzorgings- en registratiepost aanwezig. Deze post bevindt zich
niet op een stijgend noch op een dalend deel van het parcours en dient:
(i) te zijn voorzien van communicatiemiddelen.
Er dient communicatie te zijn tussen de posten onderling en met het wedstrijdsecretariaat;
(ii) bemand te zijn door tenminste vijf personen;
(iii) bemand te zijn door tenminste een gediplomeerde EHBO-er met een adequaat uitgeruste
verbandmiddelenkoffer;
De langlaufski's mogen geen gevaar voor anderen opleveren;
Het gebruik van langlaufstokken is toegestaan;
De te gebruiken kleding moet zijn afgestemd op de te verwachten weersomstandigheden;
Het dragen van handschoenen is verplicht.

Art. 21
1.
2.
3.

4.

5.
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
6.

7.

Schaatsen
Het schaatsen mag niet plaatsvinden voor zonsopgang dan wel na zonsondergang, tenzij gereden
wordt op een goed verlicht parcours.
Bij een temperatuur lager dan -20°C vindt het schaatsen geen doorgang. Tijdig voor de aanvang
van de wedstrijd wordt de (lucht)temperatuur bekend gemaakt.
De maximale afstand tussen de finish van het voorgaande onderdeel en de start van het volgende
sportonderdeel bedraagt maximaal 250 meter. In deze wisselzone is een overdekte (en
verwarmde) kleedruimte aanwezig, evenals adequate medische voorzieningen.
Indien het parcours wordt gekruist door bijv. een weg, dient de organisator voor de beveiliging
voldoende medewerkers te plaatsen, bovendien dient de wegovergang voldoende afgedekt te
worden ter bescherming van de schaatsen.
De organisator zorgt voor:
het plaatsen van voldoende aanwijzingen, afzettingen en overbruggingen e.d.;
het duidelijk afbakenen van het gehele parcours;
het sneeuwvrij maken en houden van het parcours op een zodanige wijze dat de veiligheid van de
deelnemers hierbij geen gevaar loopt. (Hiertoe moet de organisator beschikken over een goed
werkende sneeuwschuiver- of borstelmachine);
duidelijk zichtbare markering van wakken, gevaarlijke stukken ijs e.d. Het parcours zal ter plekke
zoveel mogelijk / nodig worden omgeleid;
Bij natuurijs bedraagt de ijsdikte minimaal 18 cm. Vooraf wordt de ijsdikte op diverse plaatsen
gemeten, doch zeker ook op die locaties waar het parcours andere kanalen / rivieren / stromen
kruist, evenals onder bruggen en op meren / plassen e.d.
Het parcours wordt duidelijk uitgezet / gemarkeerd. De baanbreedte bedraagt tenminste 500 cm.
Wisselpunten, registratie - en verzorgingsposten, evenals de finish voor het onderdeel schaatsen
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8.
9.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
10.
11.
(i)
(ii)
12.
13.
14.

worden circa 500 meter van tevoren door middel van borden aangegeven. Deze posten bevinden
zich op of direct aan het parcours.
Drank en/of voeding mag niet verpakt zijn in glas of andere materialen welke gevaar op kunnen
leveren.
Op natuurijs is de organisator verplicht:
tijd en nummer van elke (passerende) deelnemer te registreren bij de start en finish van dit
onderdeel;
aan de hand van deze registratie tijdig te controleren of alle deelnemers zijn gepasseerd;
de laatste deelnemer bijv. door middel van een bezemwagen te begeleiden;
registratiekaarten af te geven en af te laten stempelen op elke registratiepost dan wel het tellen van
ronden overeenkomstig het onder lid (II) bepaalde te laten plaatsvinden.
tenminste elke 10 km een verzorging-, registratie- en reddingspost in te richten;
de post te laten voorzien van redding- en communicatiemiddelen. Er dient communicatie te zijn
tussen de posten onderling en met het wedstrijdsecretariaat;
deze post bemand te laten zijn door tenminste vijf personen;
deze post bemand te laten zijn door tenminste een gediplomeerde EHBO-er met adequaat
uitgeruste verbandmiddelenkoffer.
De start en/of finishlijn dient duidelijk te zijn gemarkeerd door goed zichtbare kleurstof;
Een organisator kan op een kunstijsbaan:
een binnen- en een buitenbaan uitzetten. De baanbreedte bedraagt tenminste 250 cm;
de afstand van het parcours wordt dan gemeten over een denkbeeldige lijn op 100 cm vanaf de
binnenbocht;
De deelnemer zorgt voor een eigen ronde teller;
De organisatie zal een telformulier beschikbaar stellen;
De telling dient zorgvuldig bewaard te worden om eventuele fouten in het electronische
registratiesysteem aan te tonen.
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Titel 5
Art. 22
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Sponsoring en publiciteit

Reclame, publiciteit en sponsoring
In bijzondere gevallen, zoals bij topwedstrijden, is het niet toegestaan om zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de NTB tijdens een wedstrijd op en rond parcoursen, locaties, start
en finish, start- en finishdoeken, borden, vlaggen, startnummers en badmutsen, dan wel op de
deelnemer of de door deze gebruikte attributen, enige vorm van reclame en/of publiciteit te maken.
Het is de NTB toegestaan om bij het aangaan van de overeenkomst tot het afgeven van de
organisatievergunning in goed overleg bepalingen vast te leggen, waarbij het eventuele
(toekomstige) sponsors van de NTB wordt toegestaan reclame en/of publiciteit te maken op en
rond parcoursen, locaties, start en finish, start- en finishdoeken, borden, vlaggen, startnummers en
badmutsen.
In afwijking van het onder 1 van dit artikel gestelde is het de organisator toegestaan reclame te
maken op startnummers, mits de omvang daarvan niet groter is dan 60 cm² met een maximale
hoogte van 5 cm.
In afwijking van het gestelde in lid 1 van dit artikel is het de organisator toegestaan met betrekking
tot het evenement sponsorovereenkomsten voor de duur van ten hoogste drie jaar aan te gaan,
mits die overeenkomsten niet in strijd zijn met de door de NTB gesloten overeenkomsten.
De door de organisator te sluiten reclame- of sponsorovereenkomst mag voorts niet in strijd zijn
met de goede zeden of met het fatsoen, of betrekking hebben op tabak, sterke drank, seksclubs,
seksproducten, politieke partijen, werkgevers- of werknemersorganisaties, een en ander ter
beoordeling van de NTB
De door de organisator geplaatste reclame dient in geval van een televisie-uitzending, waarvan de
tv-rechten aan de NTB toehoren, te voldoen aan de door de overheid gestelde wettelijke normen.
Wanneer dit vooraf met de organisator is overeengekomen, zullen in voorkomende gevallen de
officials en de deelnemers gehouden zijn uitvoering te geven aan de door de NTB met betrekking
tot de betreffende wedstrijd gesloten sponsorovereenkomsten.
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Titel 6

Officials

Art. 23
1.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
2.

Officials en medewerkers
De organisator zal een bestuurder aanwijzen die:
in de aanloop naar de wedstrijd afspraken maakt met de NG;
de NG van informatie voorziet;
op de dag van de wedstrijd het contact onderhoudt met de NG;
na afloop van de wedstrijd alle essentiële informatie uitwisselt.
De organisator is gehouden de in het WR genoemde officials te allen tijde voor het verrichten van
hun werkzaamheden toegang te verlenen tot het parcours en alle voor de wedstrijd in gebruik
zijnde gebouwen en tribunes.
3.
De organisator verplicht zich bij wedstrijden geen andere personen vóór, tijdens of na een wedstrijd
als official werkzaam te doen zijn dan de door de WGWO erkende en voor de betreffende wedstrijd
goedgekeurde officials.
4.
Indien wedstrijden geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatsvinden, dan dient de
organisator te voorzien in verkeersregelaars.
(i) Aantallen, functie, plaats en goedkeuring dienen in overleg met de lokale overheden vastgelegd te
worden.
(ii) De organisator doet aan het bondsbureau, uiterlijk 2 werkdagen vóór aanvang van de wedstrijd
een opgave van alle verkeersregelaars waarvan zij gebruik maakt.
(iii) Het bondsbureau geeft op basis van de opgave bedoeld onder 3.(ii) van dit artikel een verklaring af
aangaande de verzekering van deze medewerkers.
5.
De organisator is bevoegd vóór, tijdens en na de wedstrijd gebruik te maken van medewerkers.
Deze medewerkers dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
6.
De medewerkers zijn gehouden de aanwijzingen van de officials op te volgen. De organisator zal
hierop toezien en zal zo nodig op verzoek van de NG de betreffende medewerker vervangen.
7.a.
De organisator voorziet zelf in een speaker.
7.b.
Overeenkomstig het evenementenpakket kan het bestuur van de NTB bij een NK of andere
topwedstrijden zelf een speaker aanstellen.
Art.24
1.
2.
3.
4.
(i)

(ii)
(iii)
(vi)
(v)
5.
6.
(i)
(ii)
(iii)
7.
8.
(i)
(ii)

Indeling officials
Voor iedere wedstrijd is een verplicht jurycorps ingedeeld.
Het bestuur van de NTB heeft per wedstrijdsoort en –afstand de samenstelling van een standaard
jurycorps vastgesteld.
De WGWO kan het bestuur van de NTB adviseren om de samenstelling voor een specifieke
wedstrijden af te laten wijken van het standaardpakket.
Het staat een organisator vrij om zelf een jurycorps samenstellen;
Hiervoor zal de betreffende organisator tenminste de dag voor de 2e indelingsdag van de
werkgroep wedstrijdofficials (die bekend gemaakt wordt in het evenementenpakket) en op basis
van het aantal invulvelden op “mijn NTB”, een opgave doen van de door hem of haar vastgelegde
officials;
De organisator is verplicht hierbij gebruik te maken van het op “mijn NTB” aanwezige
aanmeldpagina en de daaraan gekoppelde lijst met beschikbare officials;
Een opgave van zelf benaderde officials zal bij voorkeur gelijk met het aanmelden van de wedstrijd
moeten plaats vinden en tenminste overeenkomstig het genoemde onder 4.(i) van dit artikel;
Wedstrijden die plaats vinden in de periode januari t/m maart moeten de officialopgave gelijktijdig
met de wedstrijdaanmelding doen;
De organisator moet een toezegging hebben van de betreffende officials.
Een door de organisator zelf samengesteld jurycorps zal door de NTB niet worden doorberekend
aan deze organisator.
Indien een organisator bij aanmelding van de wedstrijd niet aangeeft zelf in zijn officials te
voorzien, zal de NTB een jurycorps samenstellen overeenkomstig de aard van de wedstrijd.
De kosten daaraan verbonden zullen worden doorbelast naar de betreffende organisator.
De gekozen vorm van indelen is definitief en kan niet door de organisator worden gewijzigd.
Het is een organisator niet toegestaan om achteraf een door de NTB aangewezen official te
wijzigen in een eigen official.
Voor wedstrijden bedoeld onder artikel 8.4. van het ROW zal een wedstrijdjury altijd worden
samengesteld door de NTB.
Voor wedstrijden bedoeld in artikel 13 van het ROW (Startersevenement) is:
het de organisator toegestaan om op elk moment van het jaar een jurycorps samen te stellen,
tenminste bestaande uit JO;
moet de organisator uiterlijk 2 mnd voor de datum zijn jurycorps hebben ingevuld op “mijn NTB”.
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Titel 7
Art. 25
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Prijzen

Prijzen
De organisator is verplicht voor elke wedstrijd aan de deelnemers de door deze organisator
gepubliceerde prijzen ter beschikking te stellen.
De organisator is gehouden zich te houden aan de voorwaarden zoals deze jaarlijks en voor het
betreffende jaar in het evenementenpakket zijn opgenomen.
De organisator, of indien van toepassing de NTB, is gehouden de prijzen uitsluitend aan de
deelnemer zelf uit te reiken.
Wanneer door omstandigheden niet alle prijzen kunnen worden uitgereikt, vervallen eerst na één
jaar de niet uitgereikte prijzen aan de organisator. De door de NTB ter beschikking gestelde
prijzen vervallen in dat geval aan de NTB.
Een organisator dient er zorg voor te dragen dat de uitkering van de gewonnen geldprijzen binnen
30 dagen na afloop van de wedstrijd aan de deelnemers uitgekeerd zijn. Indien na de wedstrijd
een medische controle heeft plaatsgevonden, vangt de termijn van 30 dagen aan op het moment
van definitieve vaststelling van de uitslag door de NTB.
Indien niet wordt voldaan aan het in lid 5. van dit artikel gestelde wordt het uit te betalen bedrag
met € 25,= verhoogd.
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