Aanstelling en Taken van de Event Advisor (EA)/Controleur

1. De belangrijkste richtlijnen voor de Controleur/EA via volgende links:
a. http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Jury-Guidelines1.pdf
b.

http://www.orienteering.be/dc/public/2016/Reglement_Sportif_ABSO__BVOS_2016.pdf hoofdstuk 8

c.

http://orientatie.org/sites/orientatie.org/files/uploads/wedstrijdreglement_vvo_goed
gekeurd_na_bav_2015_11_28.pdf artikel 4.10

2. Voor elke wedstrijd moet er een EA/Controleur worden aangesteld.
a. Voor locale wedstrijden, wordt de Controleur aangeduid door de
organiserende club.
b. Voor de VVO kampioenschappen wordt de EA/Controleur aangeduid door de
Sport&Kaart Commissie (S&K)
c. Voor de nationale wedstrijden, Belgische kampioenschappen – en
internationale wedstrijden (Beschermd statuut) wordt de EA/Controleur
aangeduid door de Technische Commissie na voordracht door de Liga.
d. Voor de wedstrijden onder auspicien van IOF zoals daar zijn JEC, WRE…moet
de EA worden aangesteld door de TC gekozen uit de E/A’s gepubliceerd op de
IOF Website.
e. Voor alle IOF wedstrijden zoals JWOC, WOC, EOC etc… zal het IOF de EA
aanduiden. De nationale controller wordt door de TC aangeduid. Liefst
gekozen uit een van de nationale IOF gelicenseerde EA’s of een person
waarvan bekend is dat hij/zij een grondige kennis heeft van de IOF
reglementering en een grote ervaring in baanlegging en organisatie van
wedstrijden op hoog niveau.
3. Taken en bevoegdheden van de EA /Controleur
a. De EA/Controleur heeft als taak toe te zien op de juiste toepassing van de ter
zake geldende reglementen voor de verschillende wedstrijdniveaus, ttz
regionale/VVO kampioenschappen (VVO reglement), wedstrijden van de
nationale kalender en Belgische kampioenschappen (ABSO/BVOS Sportief
reglement) en tenslotte de IOF wedstrijden (Internationaal IOF reglement).
b. De EA/Controleur zal onder geen enkele omstandigheid de organisatie of
baanlegging van de wedstrijd die hij begeleidt zelf uitvoeren
c. De EA/Controleur is de adviseur voor de baanlegger en organisatie. Hij/Zij
kijkt erop toe dat fouten tegen de van kracht zijnde reglementering worden
vermeden of hersteld.
d. In geval de EA/Controleur fouten ontdekt in de organisatie of inbreuken
tegen de reglementering zal hij de organisatie hierop wijzen en advies
verlenen, maar moet hij/zij het eigenlijke werk overlaten aan de
betreffende(n).
e. De EA/Controleur heeft het recht om fouten tegen de reglementen/adviezen
voor een goede baanlegging te doen verbeteren. Hierbij moet hij/zij wel de

nodige tact en diplomatie gebruiken en de baanlegger in zijn waarde laten.
De baanlegging mag zeker niet het werk van de EA/Controleur worden.
f. De EA/Controleur is de voorzitter van de wedstrijd jury. Hiervoor wordt van
hem/haar verwacht dat hij/zij de reglementen voor de onderhavige wedstrijd
in gedrukte vorm op de wedstrijd bij heeft als naslagwerk voor de jury.
g. De EA/controleur heeft geen stem in de jury uitspraak, maar is wel de eerste
adviseur om vragen van de jury te beantwoorden of reglementering inzake te
verduidelijken.
h. De EA/Controleur van een wedstrijd georganiseerd onder auspicien van een
liga (VVO/FRSO) of een wedstrijd van de Nationale kalender of van een
Internationale wedstrijd zal een controle verslag schrijven zoals vermeld in
het sportief reglement (ABSO/BVOS). Dit verslag dient zo snel mogelijk aan de
S&K (eerste geval) of aan de secretaries van de Technische Commissie
(tweede geval), te worden overgemaakt, dit ten laatste 1 maand na de
beeindiging van de wedstrijd. Indien de jury tijdens of na de wedstrijd
bijeengeroepen werd, voegt hij/zij het verslag van de jury beraadslaging aan
het controleverslag toe.

