Samenstelling en Taken van de Wedstrijd Jury

1. De belangrijkste richtlijnen voor de jury werking zijn te vinden 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 wedstrijd jury worden samengesteld.
a. Voor locale – en VVO kampioenschappen, bestaat de jury uit :
i. De door de organiserende club aangeduide controleur als voorzitter
en 2 juryleden, aan te duiden door de organisatie. Deze juryleden
moeten minstens tot de categorie H/D21 of ouder behoren en
minstens 5 jaar ervaring in het orientatielopen hebben. Bovendien
wordt van hen verwacht een gedegen kennis van de nationale – en
IOF reglementering van de discipline (Loop orientatie, MTBO, Trail-O)
te hebben.
b. Voor de nationale wedstrijden, Belgische kampioenschappen – en
internationale wedstrijden (Beschermd statuut) wordt de jury als volgt
samengesteld:
i. De organisatie stelt een jury samen bestaande uit drie leden plus de
event advisor als Hoofd van de Jury (zonder stemrecht). Het is
aangewezen om ook de baanlegger en de technische controleur,
indien een verschillend persoon dan de event advisor, in de jury op te
nemen doch zonder stemrecht.
ii. Voor de Belgische kampioenschappen en de Internationale
wedstrijden moet de Technische Commissie zijn akkoord geven voor
de samenstelling.
c. Voor de wedstrijden onder auspicien van IOF zoals daar zijn WOC, JWOC,
EOC, JEC, WRE…moet de jury naar mogelijkheid worden samengesteld met 3
tot 5 leden uit verschillende federaties. Deze juryleden moeten zeer goed de
IOF reglementering voor de discipline kennen. De voorzitter van deze jury is
de Event Advisor, zonder stemrecht. Eveneens lid van de jury zijn de
technisch/nationale controleur (indien een verschillend persoon) en de
baanlegger, beiden zonder stemrecht
d. Het is aangeraden ook een lid van het organiserend committee in de jury
beraadslaging te laten deelnemen zodat deze onmiddellijke klaarheid kan
brengen voor wat de organisatie betreft.
e. Het is aangeraden op voorhand in een reserve jurylid te voorzien
3. Volgende personen zijn uitgesloten om in een jury te zetelen:
a. Leden van de organisatie als stemhebbend lid , behalve voor de locale
wedstrijden en VVO Kampioenschappen

b. Leden van de Technische commissie BVOS voor alle wedstrijden van de
Nationale kalender. Zij mogen wel als adviseur gehoord worden tijdens jury
beraadslagingen om verduidelijkingen te geven mbt de reglementering.
c. Leden van de liga’s(VVO of FRSO) jonger dan 21 jaar.
4. Taak van de Jury
a. De juryleden hebben 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. Zij zijn de ontvangers mbt tot klachten op de uitslag.
c. Zij zijn de beroepscommissie met betrekking tot klachten tegen een uitspraak
van de organisatie. In dit geval is hun uitspraak bindend en niet vatbaar voor
beroep.
d. Zij kunnen geen disciplinaire geschillen behandelen en kunnen bijgevolg geen
sanctie(s) opleggen.
e. De jury is wel bevoegd om aanpassingen te eisen in verband met de uitslag
als deze zich opdringen.
f. De jury mag veranderingen van starttijd toestaan/opleggen als de organisatie
van de wedstrijd deelnemers heeft benadeeld bij het toekennen van
starttijden; bijvoorbeeld 2 deelnemers van dezelfde club na mekaar laten
starten in de normale interval van 1, 2 of 3 minuten (sprint, middle/lange
afstand).
g. Indien een jurylid zich moet verontschuldigen, niet kan zetelen door
betrokkenheid, of wraking, zal de wedstrijd event advisor een nieuw jury lid
of - leden aanduiden, rekening houdend met de voorschriften in paragrafen 1
en 2.
h. Het is de juryleden toegestaan controle uit te oefenen op start- en aankomst
of in opdracht van de event advisor deze en andere controles uit te voeren.
Zoals bijvoorbeeld het nakijken van de startlijsten. Het vaststellen van de
goede werking van de electronische apparatuur voor wedstrijdregistratie
(emit of SI) enz…
i. Wanneer een jury niet tot een beslissing kan komen, dient de voorzitter deze
niet-uitspraak over te maken aan de secretaris van de Technische Commissie,
dewelke op zijn beurt de Technische commissie hiervoor samenroept om tot
een uitspraak te komen. Dit geldt alleen voor de wedstrijden van de nationale
kalender, alle Belgische kampioenschappen en de internationale wedstrijden
inclusief de WRE’s.
j. In principe zal elke uitspraak van de jury schriftelijk aan de organisatie en aan
de aanbrenger van de klacht worden overgemaakt. Deze nota zal ten minste
het onderwerp van de klacht mededelen, de gefundeerde uitspraak met
aanhaling van de toegepaste paragraaf/paragrafen van de van toepassing

zijnde reglementering.
5. De organisatie zal alle reglementen die van toepassing zijn voor het niveau van de
organisatie alsmede het nodige kaartmateriaal en eventuele correspondentie ter
beschikking stellen, om de jury toe te laten haar werk op een adequate manier te
volbrengen.

