INLEIDING
Het Nederlands Kampioenschap Autocross wordt verreden onder verantwoordelijkheid en
auspiciën van de KNAF. De organisatie van het NK wordt door de KNAF opgedragen aan het
Bestuur Sectie Auto Cross. Het BSAC draagt de organisatie (van het wedstrijdgedeelte) op
aan de Stichting Organisatie Nederlands Autocross Kampioenschap (vanaf nu genoemd de
SONAK).
Het BSAC verzoekt haar aangesloten clubs jaarlijks, om een geschikte accommodatie aan te
bieden waar een NK wedstrijd gehouden kan worden. Afhankelijk van het aantal
aanbiedingen, zal het kampioenschap uit bij voorkeur 6 maar ten minste 5 wedstrijden
bestaan. De medeorganisator zorgt voor de accommodatie en andere zaken, zoals
beschreven in dit draaiboek. De SONAK is te allen tijde verantwoordelijk voor het
wedstrijdgedeelte.
Dit draaiboek bevat werkafspraken tussen de hoofdorganisator (SONAK) en de
medeorganisator (club) en bevat op geen enkele wijze zaken/afspraken voor de
licentiehouders die deelnemen aan het NK Autocross.
Per onderdeel is aangegeven wat de SONAK en wat de medeorganisator regelt.
Medeorganisator laat dit draaiboek ook lezen aan uw vrijwilligers!
De vergoedingen die in dit draaiboek en/of tijdens overleggen genoemd worden zijn incl.
btw.
Dit draaiboek wordt jaarlijks na het seizoen geëvalueerd. Voor het nieuwe seizoen kunnen er
dus wijzigingen/aanpassingen komen.
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1.

NK KALENDER

SONAK
In juni/juli inschrijfformulier maken met
voorgestelde data voor het volgende NK jaar en
indienen bij het BSAC.

MEDEORGANISATOR
Dien uw aanvraag voor de organisatie van een
NK, vergezeld van een tekening van de baan
met maten op een kadastrale tekening, in bij
het BSAC. De eerste NK zal niet eerder zijn dan
eind april/begin mei. Bij de uitnodiging voor de
ALV in het najaar van de Sectie Auto Cross
wordt een bijlage gevoegd met voorgestelde
data.

Wedstrijden aanmelden bij de
KNAF/Federatiekantoor.

2.

NK REGISTRATIE

SONAK
Registratie via “MIJN KNAF” doornemen met Federatiekantoor.
Informatie/persbericht publiceren aangaande registratieperiode.
Registratie controleren / startnummers verdelen / mailbestanden aanmaken e.d.
Zo spoedig mogelijk bevestigingsbrief/mail versturen naar deelnemers.
Ongeveer drie weken voor de 1e wedstrijd definitieve registratielijst publiceren.
Ongeveer drie weken voor de 1e wedstrijd startnummers e.d. versturen naar deelnemers.

3.

VERGUNNING

MEDEORGANISATOR
De vergunning moet tijdig worden aangevraagd bij de gemeente, niet later dan in januari van het
NK jaar. Als de vergunning is verstrekt z.s.m. een kopie naar de SONAK sturen.
Houdt u ook rekening met overnachting- en/of kampeerverordening. Informeer bij de gemeente of
u toestemming nodig heeft om de deelnemers aan het evenement 2 nachten te laten overnachten
op het terrein en de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
Heeft u eind februari nog niets van de gemeente vernomen, neem dan zelf contact op om
duidelijkheid te verkrijgen. Wacht in geen geval tot twee weken voor het evenement, maar kom
eerder in actie.
Neem goed en tijdig notie van alle voorschriften in de vergunning, zoals:
• vanaf welk tijdstip mag de wedstrijd beginnen en moet de wedstrijd beëindigd zijn;
• vanaf welk tijdstip en tot hoe laat mag er geluid geproduceerd worden;
• welke voorwaarden worden gesteld voor het milieu;
• de voorwaarden voor de horeca sluitingstijd;
• Moet er gecertificeerde beveiliging geregeld worden.
Neem op tijd contact op met de brandweer en politie en spreek met hen duidelijk de gang van
zaken door. Bespreek wanneer zij verwacht worden op het evenement (tijd) en wat er van hen
verwacht wordt. Bevestig dit schriftelijk.
Wanneer u de weg naar het circuit wijst door middel van bordjes met route aanduiding, houd er
dan rekening mee dat voor het plaatsen van die bordjes ook toestemming nodig is van
Rijkswaterstaat en/of Provincie als het rijkswegen of provinciale wegen betreft. De gemeente kan
u hierin verder adviseren.
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Sluit in geen geval een weg af zonder overleg met de gemeente. Wanneer u een weg tijdelijk af
wilt sluiten in verband met het evenement, heeft u hiervoor ook toestemming nodig.
Informeer direct omwonenden op tijd over het op handen zijnde evenement. U kunt hen ook
schriftelijk uitnodigen voor het bijwonen van het evenement.
Met op tijd en tijdig bedoelen wij dat u twee maanden voor het evenement alle zaken geregeld
moet hebben.
Wanneer u personen als burgemeester of wethouder uitnodigt, zorg dan ook voor een juiste
ontvangst. Vermeld in de uitnodiging een ontmoetingsplaats.
Zodra u de vergunning ontvangen heeft, deze mailen naar: sonak@knaf.nl.

4.

VOORBEREIDING SONAK

SONAK
Jaarlijks draaiboek doornemen.
Overleg plannen in maart met mede organisatoren/BSAC.
Inventariseren welke officials beschikbaar zijn voor het seizoen, indeling maken.
Officialoverleg plannen in maart/april.
Entreebewijzen laten maken en versturen.
Deelnemers invoeren in wedstrijdprogramma.
Evaluatie aan het einde van het seizoen met BSAC plannen.

5.

PR/RECLAME/PERS

SONAK
Ontwerpen affiche/poster/aankondiging
eventueel spandoek, voorkant
programmaboekje, zodat we één uitstraling
hebben. Medeorganisator bepaalt wie/welke
foto er op komt.

MEDEORGANISATOR
SONAK wil één uitstraling naar buiten toe van
het kampioenschap. Dit geldt voor de poster/
FB/ voorkant programmaboekje en spandoek.
Logo club/foto/ tekst e.d. aanleveren voor
poster/programmaboekje.
Het is niet toegestaan om een eigen
aankondigingsposter/spandoek te publiceren.
Programmaboekje is niet verplicht maar mag
wel.

Promotiefilmpje laten maken. De SONAK laat
voor iedere NK een promotiefilmpje maken en
zal deze publiceren op de facebook pagina van
de SONAK.
Persaccreditatie, wordt door de SONAK
geregeld.

Lokale journalisten en/of eigen fotografen
moeten via de mede organisator ook bij de
SONAK aangemeld worden voor
persaccreditatie. Zonder deze aanmelding, en
de daarbij behorende toestemming, krijgt
niemand toegang binnen de afbakening van de
baan. Eventuele foto’s voor lokale dagbladen
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kunnen door de SONAK beschikbaar gesteld
worden.
Zie in de bijlage de voorwaarden voor de pers
accreditatie.
Er mag geen reclame van een ander oliemerk
op het terrein zichtbaar zijn.

Hoofdsponsor

6.

VERZEKERINGEN

SONAK
SONAK sluit op naam van de SONAK en de
medeorganisator een WA verzekering bij de
KNAF.
De verzekeringspremie en het kalendergeld
worden door de SONAK betaald.

Het eigen risico voor WA schade is voor de helft
voor de SONAK, de andere helft voor de
medeorganisator.

MEDEORGANISATOR
De KNAF / SONAK en BSAC kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan
materiaal dat op de wedstrijddag aanwezig is,
(zoals bijvoorbeeld tent, tractoren, tafels,
stoelen, sanitair enz.).
De KNAF / SONAK en het BSAC aanvaarden
geen enkel aansprakelijkheid van schade of iets
dergelijks, welke is veroorzaakt door of
vanwege zaken of personen in verband met de
prijsuitreiking van de Nederlands
Kampioenschap Autocross.
Het eigen risico voor zaakschade is te allen tijde
voor de medeorganisator.
Overleg met de verhuurders van materialen of
men zelf voldoende verzekerd is voor eventuele
schade. Sluit zo nodig zelf als medeorganisator
een verzekering af.
U moet agrarische medewerkers er op wijzen
dat zij bij hun eigen verzekering melding
moeten maken dat zij tijdens het evenement
niet met agrarische werkzaamheden bezig zijn.
Het is de verantwoording van de
medeorganisator om van te voren te
overleggen of de verhuurder zich bewust is van
het feit dat hij zelf verzekerd moet zijn voor zijn
verhuurde eigendommen.
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7.

ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN VOOR AANVANG EVENEMENT

SONAK
Bijzonder Reglement samenstellen
Stukken voor goedkeur indienen bij de KNAF
Tijdschema
In de week voorafgaand aan het evenement
(dinsdag of woensdag) de volgende gegevens
toesturen aan de
officials/sportcommissarissen/deelnemers:
- Bijzonder Reglement
- Tijdschema
- Routebeschrijving
Eventuele informatie van de medeorganisator

MEDEORGANISATOR
Minimaal drie weken voor het evenement
onderstaande gegevens doorgeven aan de
SONAK (via sonak@knaf.nl) voor het bijzonder
reglement / uitnodiging sportcommissarissen /
officials / verzekering KNAF e.d.:
• (definitieve) tekening terrein, met
daarop een legenda. In de legenda
vermelden:
- Rennerskwartier
- Parc Fermé
- Secretariaat
- Toiletten
- Prikbord
- EHBO
- Medisch team
• Veiligheidsplan KNAF
(deze dienen wij in bij de KNAF,
gezamenlijk met de andere stukken)
• Routebeschrijving richting terrein;
• Kopie vergunning
• Kopie organisatielicentie
• Adresgegevens terrein
• Naam contactpersoon medeorganisator
• Naam starter
• Naam afvlagger
• Officials startopstelling
• Personen bewaking parc ferme
• Naam speaker

Informatie evenement publiceren op de
website van de KNAF en op de Facebook pagina
van de SONAK
Ordner met informatie voor
sportcommissarissen samenstellen met:
• kopie van de vergunning
• organisatielicenties
• verzekeringscertificaat
• bijzonder reglement
• en andere van belang zijnde
documenten
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8.

TERREIN/BAAN, AANLEGGEN

SONAK
De SONAK/BSAC stelt één of meerdere
perso(o)nen aan die in overleg met de
medeorganisator bekijk(t)(en) of de baan en de
veiligheid conform het reglement is. Deze
afspraak vindt ruimschoots van tevoren en in
overleg plaats. Indien nodig kan/kunnen de
perso(o)n(en) die namens de SONAK/BSAC de
baan kom(t)(en) keuren extra
veiligheidsmaatregelen voorschrijven. De door
die perso(o)n(en) gemaakte opmerkingen t.a.v.
de baan, welke schriftelijk worden vastgelegd
en schriftelijk worden meegedeeld aan de
medeorganisator, de aanpassingen moeten 12
uur voor aanvang van het evenement zijn
uitgevoerd. En de aan te passen onderdelen
worden gecheckt door de perso(o)n(en) die dit
namens de SONAK/BSAC controle(e)r(t)(en).
De SONAK kan ondersteuning bieden om
middels GPS een baan in te laten tekenen.
Natuurlijk worden de wensen van de
medeorganisator in acht genomen. Bij twijfel
over de, op papier, uitgezette baan zal de
SONAK hier gebruik van maken.

MEDEORGANISATOR
• Voor de baan is minimaal 4 ha. nodig.
Voor afmetingen zie Autocross NK
Reglement artikel 7 Circuit/baan.
• Voor het rennerskwartier is minimaal 5
ha nodig. Dit in verband met de bussen
en campers waar de deelnemers mee
komen.
• Het parkeerterrein moet ongeveer 3 ha.
groot te zijn.
• Het totale evenementen terrein moet
ten minste 12 ha groot zijn.

Baan aanleggen:
Zie hiervoor het Autocross NK Reglement artikel
7. Zorg voor voldoende in/uitritten langs het
circuit.

Zorg voor een ruime/brede en verharde op/inrit
naar het evenemententerrein. Laat deze ‘s
avonds verlichten.
Zet een gedeelte van het terrein (min. 40 x 60
m) af dat als Parc Fermé kan dienen. Positie van
het Parc Fermé zo dicht mogelijk bij de uitgang
van de baan creëren. Dit gedeelte moet
afgesloten en afgeschermd zijn d.m.v.
bouwhekken of zeil en er moet een bewaakte
ingang en bewaakte uitgang zijn.
Voor de nakeuring moet een apart vak, in het
parc ferme gemaakt worden, waar tenminste
15 auto’s in kunnen staan. Zorg er voor dat dit
vak afgeschermd is van publiek/inkijk zodat de
TC rustig hun werk kan doen.
Denk na over een logische indeling van het parc
ferme, zie ook voorbeeld tekening in de
bijlagen.
Het gedeelte van het terrein waarop de
wedstrijdbaan wordt aangelegd mag voor de NK
wedstrijd niet worden gebruikt voor autocross
of andere activiteiten die schade aan het terrein
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kunnen toebrengen. Tenzij tussen de twee
activiteiten, de NK en een andere activiteit, één
weekend vrij zit en de toestand van het terrein
dit toelaat.
Behandeling baan bij droogte: wanneer het al
langer dan een week droog is, is het raadzaam
om enkele dagen voor de wedstrijd te beginnen
met het voorzichtig sproeien van de baan. Dit
de volgende dagen herhalen. Uiteraard in
overleg met de eigenaar van het terrein en de
SONAK vertegenwoordiger.
Leg de avond vooraf aan de wedstrijd in overleg
met de baanposten de bulten aan. Dus zorg dat
er een shovel/kraan beschikbaar is.
Zorg dat er een ruimte afgezet is naast de
jurywagen voor alleen de organisatie en
officials. Zorg voor een houten plaat die dienst
kan doen als landingsplaats voor de drone,
houten plaat van minimaal 2 bij 2 meter.
Zorg dat er een ruimte (voor overnachting)
afgezet is voor de officials van de SONAK, liefst
nabij het wedstrijdsecretariaat.
Zorg bij (te) nat weer voorafgaand aan de NK
dat u rijplaten of ander gelijkwaardig materiaal
voor handen heeft.

9.

RENNERSKWARTIER

MEDEORGANISATOR
Op de dag voorafgaand aan de wedstrijd kan en mag iedereen het rennerskwartier op. Daarom
wordt voor elk voertuig een vergoeding betaald van €5,-. Dus ook rijders betalen dit. Deze
vergoeding hoeft alleen niet betaald te worden door het inleveren van parkeerkaarten. Hier zijn 2
soorten van, één die geldig is tot 7.00h op de wedstrijddag, uitgegeven aan onze sponsoren, en
een voor het hele evenement. Deze extra inkomsten stellen de organisatoren in staat om extra
land te huren. Op de wedstrijddag mag het rennerskwartier dicht voor voertuigen. Houdt er wel
rekening mee dat de algemene parkeerkaart van de SONAK toegang moet hebben.
De eerste rij auto’s op het rennerskwartier moet minimaal 8 meter vanaf de publieksafzetting
worden geplaatst. Achter de bouw- c.q. dranghekken moet een vrije zone zijn van 8 m met
uitzondering van jury en secretariaat etc.
Publieksafzetting in de vorm van bouw- of dranghekken voor het publiek.
Het verdient aanbeveling om de volgende mededeling aan de publieksafzetting te bevestigen: “Het
is niet toegestaan tenten of andere bouwwerken aan de publieksafzetting te plaatsen of te
bevestigen”.
Indien er maar langs één zijde van de baan publiek kan staan moet er verplicht een tribune worden
geplaatst, de tribune moet minimaal 8 meter vanaf de publieksafzetting worden geplaatst. Indien
een medeorganisator een ander voorstel heeft moet dit voorgelegd worden aan de SONAK.
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10. GERESERVEERDE PLEKKEN SPONSOREN TV PROMOTIE
SONAK
De sponsoren van de SONAK (TV promotie)
krijgen een gereserveerde plek (minimaal 8 bij
18 meter) aangeboden naar het gelang het
sponsorbedrag op de 1e, 2e of 3e rij in het
rennerskwartier.
De medeorganisator ontvangt een vergoeding
van de TV Promotie voor gereserveerde
sponsorplaatsen. Vergoeding wordt bekend
gemaakt op het medeorganisatoren overleg.

MEDEORGANISATOR
Voor januari aan de SONAK het aantal 1e rij
plekken doorgeven (met uitzicht op de baan).

Gereserveerde plekken op de 1e, 2e en 3e rij in
het rennerskwartier indelen en afzetten met bv
lint. En aangeven middels een bordje met
daarop de naam van de sponsor/deelnemer
voor wie de gereserveerde plek is.

Tekening maken met indeling sponsorplekken
en daarop aangeven welke rijder bij welke
sponsor hoort. Hierbij rekening houdende met
deelnemers die aangeven bij elkaar te willen
staan. Dit alleen als dit qua indeling mogelijk is.
De medeorganisator ontvangt een week
voorafgaand het evenement een tekening met
daarop de indeling.

11. MIDDENTERREIN/BAANPOSTEN
SONAK
Lichtensysteem voor baanposten

MEDEORGANISATOR
Op het middenterrein mogen zich alleen de
aangestelde officials bevinden. Beperk de
aanwezigheid van materiaal en personen op het
middenterrein zoveel mogelijk.
Hang de Nederlandse, KNAF, SONAK en Eurol
vlaggen op.
Nummer elke bocht.
Maak bordjes met de nummers 1 t/m 14 voor
de herstart op de baan, plaats deze zoals
omschreven in het ASJ langs de baan (afstand 7
meter). Wanneer een chicane aanwezig is zal de
herstart op het rechte eind plaatsvinden.
Zorg dat er per baanpost een spade, emmer en
speciekuip gevuld met water aanwezig is.
Deponeer het opgeschepte materiaal op de
juiste plaats.
Als u vlaggen op het middenterrein plaatst,
houd dan rekening met een vrij zicht van
minimaal 3 meter.
Tip: onderkant vlag en dan drie meter vrij naar
de grond.

Eurol/SONAK vlaggen

Officials:
- 9 of 11 baanposten (aantal afhankelijk
van de baan);
- 2 assistent wedstrijdleiders
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12. STARTOPSTELLING
SONAK
•
•
•
•
•
•
•

Valse startregistratie
Aggregaat voor valse startregistratie
Startlicht (ACC Geffen)
Startlicht voor herstart (ACC Geffen)
Reserve startlicht (Nijkamp)
2x accu 12v of aggregaat dat 12 volt
levert voor het startlicht
Rollen met startlinten

Officials:
- 2 personen die het systeem bedienen
- 1 persoon t.b.v. de startopstelling

MEDEORGANISATOR
Hoogwerker/verrijker voor bij de start met een
minimale reikwijdte van 15 meter. Het startlicht
moet op 40 meter vanaf de eerste startrij
staan. Let op!: in de hoogwerker mogen alleen
bevoegde SONAK personen staan;

Ruimte, rechts van het startveld, voor kar van
de valse startregistratie.
Officials:
- 6 personen voor de voor- en
startopstelling
- Starter

13. PARC FERME
SONAK
• Laptop + kopieerapparaat
• Materialen voor de technische
controles

MEDEORGANISATOR
Zet een gedeelte van het terrein (min. 40 x
60m) af dat als Parc Fermé kan dienen.
Positie van het Parc Fermé zo dicht mogelijk bij
de uitgang van de baan creëren. Dit gedeelte
moet afgesloten en afgeschermd zijn d.m.v.
bouwhekken of zeil en er moet een bewaakte
ingang en bewaakte uitgang zijn.
Voor de nakeuring moet een apart vak, in het
parc ferme gemaakt worden, waar tenminste
15 auto’s in kunnen staan. Zorg er voor dat dit
vak afgeschermd is van publiek/inkijk zodat de
TC rustig hun werk kan doen.
Denk na over een logische indeling van het parc
ferme, zie ook voorbeeld tekening in de
bijlagen.
Stroomvoorziening
• Verlichting
• Indien nodig: verlichting langs de route
naar en van het parc ferme
Afsluitbaar onderkomen (bv bouwkeet) met
stroom.
Indien mogelijk toilet
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Officials:
- 6/7 TC’ers
- 2/3 personen ter ondersteuning

Drie tafels (bij voorkeur duitse lange biertafel) /
8 stoelen en 1 sta-tafel
Twee brandblussers
Overdekte/afsluitbare ruimte nabij de baan
voor eventuele technische nakeuring. Locatie
graag doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat.
Kunststof rijplaten t.b.v. de gewichtscontrole.
Twee of drie tenten (afhankelijk van de
afmeting). Drie tenten van 3x3 meter of 1 tent
van 3x6 meter + 1 van 3x3 meter.
1 tent van 3x3 meter moet geheel afsluitbaar
gemaakt kunnen worden.
Officials:
- 2 personen ter ondersteuning (vanaf de
finales)
Deze personen moeten beschikbaar zijn totdat
het parc ferme volledig vrij gegeven wordt.
Laat deze personen kennis maken met het
hoofd TC, zodat deze personen weten wat ze
wel/niet mogen doen/zeggen;

14. ENTREE
Richt de entree/kassa zodanig in dat de deelnemers en/of bezoekers alle benodigde materialen
(loopbriefje/programmaboekje/vuilniszak/belangrijke mededelingen en entreebewijs) op één plek in
ontvangst kunnen nemen, zonder uitstappen. Hierdoor voorkom je onnodig oponthoud. Zorg er
eventueel voor dat de deelnemers met een gereserveerde plaats in het rennerskwartier een papier,
met daarop de naam en/of het plaatsnummer, krijgen dat ze voor de raam kunnen leggen. Dat is
voor de begeleiding naar hun plek een stuk makkelijker. Onvoorziene omstandigheden buiten
beschouwing gelaten.
SONAK
Welkomstboog

Deelnemerslijsten mailen naar de
medeorganisator voor programmaboekje.

MEDEORGANISATOR
Continu stroom voor welkomstboog
Openingstijden rennerskwartier:
Dag voorafgaand: 14:00 tot 23:00 uur
Wedstrijddag: 6:00 tot 7:00 uur
Geef aan elke deelnemer bij binnenkomst een
loopbriefje.
- Niet uitgegeven loopbriefjes in de map
laten zitten die u van de SONAK
ontvangt.
- Zet op de dag voor het NK tot 19.30 uur
een stempel op de loopbriefjes zodat
de TC kan zien of de deelnemer dan ook
diezelfde dag naar de technische
keuring is geweest
- is een loopbriefje niet aanwezig, laat de
rijder zich melden in het
wedstrijdsecretariaat.
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-

Loopbriefjes opmaken.
De loopbriefjes + stempel ontvangt de
medeorganisator de dag voor het evenement
voor opening van het rennerskwartier.

Op de wedstrijddag om 7:00 uur loopbriefjes
ophalen.
Toegangstickets officials/partners/sponsoren.

Alle officials en sponsoren ontvangen van de
SONAK een digitale parkeerticket.
De medeorganisator ontvangt per gescande
parkeerticket van de sponsoren € 5,00 retour
van de SONAK.

Loopbriefjes worden op de
wedstrijddag om 7 uur opgehaald door
de SONAK. Komen er daarna nog
deelnemers binnen deze met spoed
naar het secretariaat sturen.
Iedereen inclusief deelnemers betaalt entree.
Entree aankomst op de dag voorafgaand aan
het evenement:
- Entree 0 tot 12 jaar gratis
- vanaf 12 jaar € 20,00
- Elk voertuig dat op het rennerskwartier
wil staan betaald € 5,00 parkeergeld.
Op de wedstrijddag:
- Entree 0 tot 12 jaar gratis
- vanaf 12 jaar € 15,00.

Officials, partners, sponsoren hebben vrij
toegang op vertoon van hun digitale ticket,
welke per NK worden toegestuurd. Deze
moeten gescand worden via de app van
Easyduss. Een handleiding ontvangen jullie.
Parkeertickets zijn op de wedstrijddag geldig
tot 7:00 uur.

Er mag geen parkeergeld voor
bezoekers/publiek gevraagd worden.
Geef de volgende zaken/documenten mee bij
ingang van het rennerskwartier:
- Loopbriefje
- Formulier met daarop belangrijke
mededelingen (voorbeeld zie bijlage)
Programmaboekje indien van toepassing
- Vuilniszak
Wijs iedereen - bij voorkeur - zo nodig een
plaats in het rennerskwartier.
Deelnemers moeten op de wedstrijddag voor
7.00 uur aanwezig zijn (zie Autocross
Reglement)
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15. JURYWAGEN/AFVLAGGER
SONAK
Transpondersysteem + benodigdheden
Reservedecoder (ACC Geffen)

Digitaal rondebord

Officials:
- 2 personen die het transpondersysteem
bedienen
- 2 juryleden
- 1 persoon ter ondersteuning

MEDEORGANISATOR
Afsluitbare ruimte voor minimaal 5 personen
met uitzicht op de baan.
Stroomvoorziening
Er moet een aparte groep (220/230V) zijn voor
de jurywagen/secretariaat/wedstrijdleider
Transponderlus
- Plaats twee tyleenslangen op de
finishlijn.
- Deze slangen moeten 60 cm uit elkaar
liggen, en maximaal 30 cm diep (liefst
25 cm), niet dieper.
- Zorg dat de pijp en/of slang waterdicht
is, als er water in komt werkt de lus
niet.
- Plak de tyleenslangen dus goed
waterdicht af.
- Zorg dat er trekkoordjes in zijn
geplaatst, hiermee kunnen de officials
van de SONAK de lus er door- en weer
uittrekken.
De finishlijn moet, gezien vanuit de jurywagen
richting middenterrein, recht lopen en duidelijk
worden aangegeven. De finishlijn moet aan
beide zijden duidelijk gemarkeerd worden.
Zorg dat er een ruimte afgezet is naast de
jurywagen voor alleen de organisatie en
officials.
Zorg voor een houten plaat die dienst kan doen
als landingsplaats voor de drone, afmeting 2 x 2
m
Officials:
- Afvlagger
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16. WEDSTRIJDSECRETARIAAT/WEDSTRIJDLEIDER
SONAK

MEDEORGANISATOR
Onderkomen voor
wedstrijdsecretariaat/wedstrijdleider bij
voorkeur 1 unit met 2 ruimtes
• Voorzien van stroom
• Afsluitbaar
• 2 ruimtes (1 voor secretariaat/1 voor
wedstrijdleider + ondersteuning)
• Minimale ruimte:
• Minimaal 3 tafels en 6 stoelen
• Een schaftwagen is GEEN optie.
Voorbeeld:

25 portofoons voor wedstrijdgedeelte
Alle personen/officials verplicht met oortje.

Personen vanuit de medeorganisator die een
portofoon van de SONAK ontvangen:
- Aanspreekpunt medeorganisator
- Starter
Microfoon (moet werkbaar zijn op de
wedstrijddag om 7:00 uur)
Klemborden voor de mensen op startopstelling,
klaarleggen in secretariaat, aantal naar gelang
het aantal startopstellers
Noteer de telefoonnummers of andere
communicatiemiddelen waarop uw
medewerkers te bereiken zijn die dag, hang
deze lijst op in het secretariaat.
Afsluitbaar toilet.

Portofoons voor baanposten (ACC Geffen)

Officials:
- 6 personen
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17. TRAILER MET PODIUM
CAMERABEELDEN/VALSE START REGISTRATIE
SONAK
Trailer, aan de zijkant hiervan zit een podium
welke gebruikt wordt als sponsorwand.

MEDEORGANISATOR
• Er moet een ruimte nabij de jurywagen vrij
gehouden worden van 8x18 meter.
• Denk goed na over de positie/plaats van de
trailer, podium met sponsorwand moet
uitkijken op publiek/rennerskwartier.
• Trailer zal een uur voor opening
rennerskwartier aanwezig zijn.

• Camerasysteem (drone)
• Valse startregistratie
Officials:
- 4 personen

18. SPORTCOMMISSARISSEN*
SONAK
14 dagen voor het evenement uitnodiging naar
sportcommissarissen versturen.

MEDEORGANISATOR
Onderkomen voor sportcommissarissen
- Voorzien van stroomvoorziening
- Afsluitbaar
- Minimale ruimte 2.6m x 3m
- Minimaal 1 tafel en 6 stoelen
Een schaftwagen is GEEN optie.

Officials:
- 3 of 4 personen (worden door de KNAF
aangesteld)

19. TV PROMOTIE/CAMERA CREW*
SONAK
Hesjes/herkenbaarheid
SONAK pers is herkenbaar aan oranje hesjes en
gaan ook mee in de catering van de officials.
Tekening locaties voor steiger/hoogwerker tbv
camera crew.
LED scherm

Autocrossjournaals KNAF

MEDEORGANISATOR
Onderkomen voor pers
• Afsluitbaar
• Stroomvoorziening
• Minimale ruimte 2.6m x 3m

1x steiger (voldoende breed voor statief en
cameraman) en/of hoogwerker voor
cameraploeg, bakje hoogwerker minimaal
120x250 cm, opstelling zoals op tekening
aangegeven (tekening ontvangt u van de
SONAK);
Locatie LED scherm
- Richting publiek
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-

Aggregaat 32 amp / 22 kw / 380 volt

Personen:
- 3 cameramensen (RTL)
- 1 cameraman (KNAF)
- 1 reporter (RTL)
- 1 reporter (KNAF)
*Dit mag ook 1 unit zijn met 2 ruimtes die wel afgesloten kunnen worden

20. HOOFD BAANCOMMISSARIS
MEDEORGANISATOR
Voor de hoofd baancommissaris moet een hoogwerker nabij de jurywagen staan. Dit vanwege het
lichtensysteem. Deze persoon is de enige die “rood” kan geven via het lichtensysteem:
- Hoogwerker (minimaal 10 meter hoog)
- Platform moet voldoende groot zijn zodat er een stoel in kan staan.

21. GELUID/SPEAKER
MEDEORGANISATOR
Geluid voor publiek en rennerskwartier, moet werkbaar zijn op de wedstrijddag vanaf 7:00 uur.
Geluid moet werkbaar blijven (in ieder geval rennerskwartier) tot minimaal 1 uur na afloop laatste
finishvlag. Bespreek met het geluid dat ze in het wedstrijd secretariaat vragen wanneer het geluid
uit mag. Geluid op de dag voorafgaand de wedstrijddag is niet verplicht.
Speaker voor wedstrijdverslag
Geluid en microfoon voor briefing
Let op! geen muziek/geluid tijdens briefing, microfoon alleen voor tent, geluid niet over het gehele
terrein.
Microfoon voor wedstrijdsecretariaat

22.

MEDISCHE VOORZIENINGEN

SONAK
Medisch Team conform de eisen van het KNAF
reglement.
Extra:
1 compleet medisch team met extra ambulance
en/of mobiele medische opvangruimte.
Beide medische teams zijn uitgerust met de
benodigde middelen, materialen en apparatuur.

MEDEORGANISATOR
Geef de ambulance(s) een plaats op het terrein
waar die te allen tijde weg kunnen rijden en
met voldoende werkruimte erom heen. Baken
deze ruimte zo nodig gedeeltelijk af met lint of
hekken
Stroomvoorziening (aggregaat).
Ten behoeve van het publiek moeten minimaal
twee duidelijk als zodanig herkenbare personen
aanwezig zijn met een geldig EHBO-diploma.
Geef aan waar deze mensen zich bevinden.
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Vrijdagavond EHBO
Vergoeding/kosten:
Wordt jaarlijks bekend gemaakt op het
organisatorenoverleg voorafgaand het seizoen.
Personen:
- 2 chauffeurs/hulpverlener
- 2 verpleegkundigen
- 1 leidinggevende
- 2 EHBO’s voor publiek

23.

BRANDWEER

SONAK

MEDEORGANISATOR
Tijdens de wedstrijd moeten minimaal 4
gediplomeerde brandweerlieden op het
(midden) terrein aanwezig zijn.
• Op en om het circuit moeten
brandblussers opgesteld zijn,
sproeischuim- of CO2-(koolzuur)blusser
per baanpost
• Als de brandweerlieden de beschikking
hebben over totaal 8 goedgekeurde
sproeischuim- of CO2(koolzuur)blussers met minimaal 6 kg
inhoud elk, is de aanwezigheid van een
brandweerauto niet verplicht.
• Zorg ook voor minimaal 8 reserve
brandblussers en leg deze nabij het
wedstrijdsecretariaat.
De brandweer moet zich om 8:30 uur melden
bij de assistent wedstrijdleider bij het
wedstrijdsecretariaat. De persoon neemt met
de heren/dames door wat er van hen verwacht
wordt die dag.
Personen:
4 personen

Contactpersoon SONAK uitleg geven aan
brandweer:
• Spelletje NK Autocross uitleggen
• Voorstellen aan wedstrijdleider en
baanposten
• Niet zitten tijdens het rijden
• Uitleg hoofdstroomschakelaar

24.

Kosten voor medeorganisator
Vergoeding/kosten:
Wordt jaarlijks bekend gemaakt op het
organisatorenoverleg voorafgaand het seizoen.

MATERIALEN TBV BAANONDERHOUD/AFSLEPEN

SONAK
De SONAK stelt 2 personen aan die in
samenspraak met de medeorganisator en
wedstrijdleider het baanonderhoud/afslepen
coördineren.

MEDEORGANISATOR
Kundig personeel op materiaal
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SONAK neemt portofoons mee voor
communicatie tussen de SONAK en het
afsleep/egalisatiemateriaal.

Afsleepmateriaal:
- minimaal 6 tractoren met afsleepbokje
- minimaal 2 hefvoertuigen (shovel of
verreiker met lepelbord (niet te
gebruiken voor
egalisatiewerkzaamheden)
Afsleepmateriaal moet zodanig over/langs de
baan verspreid zijn dat dit geen oponthoud
oplevert bij het uitvoeren van hun taak. Men
moet snel ter plaatse kunnen zijn en niet van de
andere kant van de baan moeten komen
Egalisatiemateriaal zandbaan:
- 6 tractoren met kilverbord of dozerblad
- 4 shovels
De shovels niet gebruiken als hefwerktuig.
Zorg altijd voor voldoende materiaal;
Egalisatiemateriaal bij kleibanen:
- 4 tractoren met kilverbord of dozerblad
- 2 shovels
De shovels niet gebruiken als hefwerktuig.
Zorg altijd voor voldoende materiaal.
Sproeiwagen
- 2 watertanken van minimaal 10.000
liter met sproeikop en geen sleepvoet
of injecteur
Briefing tussen contactpersonen SONAK en
medeorganisator
Indien op- en afslepen deelnemers
rennerskwartier noodzakelijk is zorg er dan
voor: Dat op de avond en ochtend vóór de
wedstrijd en avond en dag na de wedstrijd er
voldoende materiaal t.b.v. het op- en afslepen
van deelnemers aanwezig is, zodat de
aanvangstijd niet in het geding komt,
bijvoorbeeld bij openstelling rennerskwartier 2
stuks en op afroep binnen 30 minuten meer
materiaal.

Officials:
2 personen

25.

OVERIGE ZAKEN DIE GEREGELD MOETEN WORDEN

MEDEORGANISATOR
Onderkomen voor briefing en prijsuitreiking, tent afmeting minimaal 150 m2.
Toiletten (voldoende in aantal en zorg dat deze worden schoon gehouden en laat dit controleren),
deze moeten ook bruikbaar zijn bij overnachting voor en na de wedstrijd; geef op de
tekening/plattegrond aan waar ze te vinden zijn.
Stromend water, vermelden als dit geen drinkwater is.
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26.

OFFICIALS

SONAK
Officials vanuit de SONAK
• Wedstrijdleider + assistenten (4
personen)
• Valse startregistratie (3 personen)
• Hoofd Baancommissaris (1 persoon)
• Baancommissarissen (aantal afhankelijk
van de baan 8 of 10)
• Rapporteur
• Technische commissie (8 personen)
• Ondersteuning TC (3 personen)
• Transponder/jury (5 personen)
• Wedstrijdsecretariaat (3 personen)
• Camerasysteem/drone (3 personen)
• Techniek (3 personen)
• Hand- en spandiensten (3 personen)

MEDEORGANISATOR
Officials m.b.t. wedstrijdgedeelte:
• Starter
• Afvlagger
• Startopstelling (min 6 personen)
• Ondersteuning TC (2 personen)
• Ondersteuning secretariaat (1 persoon)

Officials vanuit de KNAF
3 of 4 Sportcommissarissen
Officials die dienst doen op of aan de baan
moeten beschermende kleding aan hebben.
Denk hierbij aan lange broek.
De starter en afvlagger moeten zich om 8:30
uur melden bij Hoofd BC bij het
wedstrijdsecretariaat. Hoofd BC neemt met de
heren/dames door wat er van hen verwacht
wordt die dag.
Zorg ervoor dat uw officials op de hoogte zijn
van wat er van hen verwacht wordt. Laat ze
kennis maken met de SONAK officials waar ze
het evenement mee moeten samenwerken.
Het vaste ontmoetingspunt voor de officials is
in de tent. Het ontmoetingspunt na afloop van
de wedstrijd wordt ’s morgens bij de briefing
bekend gemaakt.
Mocht u een andere locatie hebben graag dit
vooraf kenbaar maken richting de SONAK.
Zorg ervoor dat uw eigen medewerkers
herkenbaar zijn, graag een andere kleur kleding
of hesje dan de SONAK officials
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27.

VERZORGING OFFICIALS EN MEDEWERKERS

MEDEORGANISATOR
Het verdient aanbeveling om de vaste medewerkers/officials een bandje te geven. Dan weten de
personen die eten/drinken rondbrengen wie erbij hoort. Deze bandjes kunnen in overleg met de
SONAK uitgedeeld worden en/of het secretariaat verzoeken om deze uit te delen.
Zorg dat er voor de officials (± 25) die op de avond voor de wedstrijd al aanwezig moeten zijn, iets
te eten is tussen 18:00 en 19:00 uur, de SONAK officials lossen elkaar af, er wordt geen pauze
ingelast voor de werkzaamheden.
Zorg voor koffie/thee/water en frisdrank in de vorm van blik of petflesjes voor alle medewerkers.
Zorg dat er voldoende thermoskannen zijn. Gebruik geen (consumptie)bonnen.
Voorzie alle medewerkers voor aanvang van de wedstrijd van een lunchpakket en zorg tijdens de
wedstrijd ook voor iets te eten (minimaal 2x warme en 2x koude hap). Wanneer het evenement
langer duurt dan tot 18.00 uur dan een keer extra warm. Als bijlage is een voorbeeld tijdschema
bijgevoegd. De SONAK is met + 55 officials.
Medewerkers die tot taak hebben het rondbrengen tijdens de wedstrijd van koffie e.d. moeten dit
doen tijdens het afrijden en opstellen van de deelnemers. Wanneer er gereden wordt moeten
deze medewerkers zich zo opstellen dat men zicht heeft op de deelnemers. Deze medewerkers
moeten een veiligheidshesje dragen.
Afhankelijk van het weer moet men vaker met warme of koude dranken rond gaan op het
middenterrein. Er kunnen ook koelboxen en thermoskannen meegegeven worden aan de
medewerkers op het middenterrein.
Het verdient aanbeveling om na afloop van het evenement voor alle medewerkers nog wat te eten
en te drinken te hebben, geef dit wel van tevoren aan, zodat de officials hierover geïnformeerd
kunnen worden.

28.

VERGOEDINGEN

SONAK
Officials die door de SONAK aangesteld zijn ontvangen van de SONAK een vergoeding. Deze
vergoeding wordt per bank overgemaakt telkens na 2 NK wedstrijden.
De vergoeding voor de sportcommissarissen wordt betaald door de SONAK.

29.

PRIJSUITREIKING

SONAK
Officieuze prijsuitreiking na afloop finale.

Uitslagen finales z.s.m. beschikbaar stellen aan
medeorganisator voor prijsuitreiking.

MEDEORGANISATOR
• 24 bossen bloemen voor de officieuze
prijsuitreiking bij de sponsorwand
• Persoon die namens de
medeorganisator de bloemen
overhandigt.
De prijsuitreiking begint een uur na afloop van
de laatst verreden finale.
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Indien een technische nacontrole nog niet is
afgerond kan er begonnen worden met de
klassen waar de uitslag definitief van is.

Tekst voor bekerplaatje naar medeorganisator
mailen.

30.

Wanneer er in een bepaalde klasse een protest
is waardoor er die dag geen uitreiking van de
prijzen in die klasse kan plaatsvinden, worden
de prijzen in die klasse later in het seizoen
uitgereikt. Dit gebeurt altijd in overleg met de
SONAK en de sportcommissarissen. De
uitreiking van de andere klassen behoeft hier
niet op te wachten en kan dus op tijd doorgang
vinden.
Per klasse worden 10 bekers uitgereikt. Bekers
die niet worden afgehaald vervallen aan de
medeorganisator. Op elke beker moet een extra
plaatje komen met daarop de
klassensponsoren.

ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD

SONAK
Uitslagen publiceren op de site.
Diverse stukken (rapporten wedstrijdleider/TC/ongevallenrapporten e.d.) controleren en mailen
naar de voorzitter van de sportcommissarissen.
Alle rapporten / originelen e.d. inscannen.
TC lijst bijwerken, met opmerkingen.
Bestraffingenlijst maken/bijwerken.
Bij ongeval contact met deelnemer en/of familie opnemen.
Uitslag kampioenschap na afloop laatste wedstrijd publiceren op website KNAF.
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31.

HOE TE HANDELEN BIJ AFGELASTING

SONAK
Bij afgelasting (aantal dagen van te voren)
moeten de volgende maatregelen genomen
worden:
• Publiceren op de site van de KNAF, en
aan autocross verwante websites;
• Mail sturen naar alle betrokkenen
(deelnemers, officials,
sportcommissarissen etc.);
• KNAF/Federatiekantoor op de hoogte
stellen.

MEDEORGANISATOR
Het besluit tot afgelasting wordt genomen door
minimaal 2 bestuursleden van het
BSAC/SONAK, de medeorganisator en eventueel
de wedstrijdleider en/of sportcommissarissen

Bij afgelasting moeten de volgende
maatregelen worden genomen:
• eigen medewerkers op de hoogte
stellen
• hulpdiensten afbellen
Vergoeding bij afgelasting:
- De reden en handelswijze bepalen de
vergoeding vanuit de SONAK richting de
medeorganisator.
- Bij weersomstandigheden minimaal 2
dagen van te voren beslissen (indien
mogelijk).
- Bij een andere calamiteit bepaalt de
SONAK de eventuele vergoeding.

32.

MEDIA CODE

SONAK
Media code checken voor officials

MEDEORGANISATOR
Wees je als mede organisator bewust wat social
media doet. Denk na voordat je iets publiceert.
Twijfel je, overleg dan eerst met de SONAK.
Lees de media code van de SONAK voor hun
officials, deze is als bijlage bijgevoegd.

33.

SANCTIES

MEDEORGANISATOR
Bij het niet naleven van het draaiboek kan de SONAK sancties opleggen.
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BIJLAGE A
Persaccreditatie Eurol NK Autocross 2022 (CONCEPT)
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor Pers Jaar Accreditatie: De SONAK biedt aan
maximaal 3 media vertegenwoordigingen, die frequent tijdens het Eurol NK Autocross actief zijn, een pers jaar
accreditatie aan. Hiermee worden zij een Pers Jaar Accreditatie (PJA) houder,
•

Voor PJA, geldig in 2022, komen die media vertegenwoordigers in aanmerking die het voorafgaande jaar
(2018) minimaal 1x een persaccreditatie hebben ontvangen voor een Eurol NK Autocross wedstrijd op
basis van hetzelfde medium.

•

Van elk van deze bezochte Eurol NK Autocross wedstrijd dient een (foto)verslag gepubliceerd te zijn op
een eigen website.

•

PJA houders die in het voorgaande jaar (2018) onvoldoende gebruik hebben gemaakt van hun PJA (of
onvoldoende publicaties hebben gerealiseerd), verliezen hun voorkeur op een PJA voor het huidige jaar
(2022).

•

Media vertegenwoordigers die hun aanspraak voor de PJA 2018 zijn verloren, kunnen ook geen gebruik
meer maken van een Pers Evenement Accreditatie.

•

De SONAK maakt uiterlijk een maand voor aanvang van de eerste Eurol NK wedstrijd bekend, welke
media vertegenwoordigers in aanmerking komen als PJA houder.

•

Een PJA houder krijgt, vanuit de SONAK, 1 vrijkaart per wedstrijd voor het Eurol NK Autocross.

Het maximum aantal Pers Jaar Accreditatie houders voor 2022 is vastgesteld op 4, met uitzondering van Bright
Sight Media (maximaal 4) en de SONAK persvertegenwoordiger(s) (maximaal 2).
Voor het Eurol NK 2022 heeft de SONAK de volgende media vertegenwoordigers toegewezen als PJA houder.
-

Joris Kammenga en Mark Bremer www.decrozz.nl (Crozz Media is official 2022 media partner van
SONAK)
Frank Moczarski www.autocross.nl
Tom Aan de Stegge www.foto-tads.nl

De media vertegenwoordigers die in het bezit zijn van een PJA hoeven zich niet voor elke Eurol NK Autocross
wedstrijd te accrediteren, een bericht van afmelding, uiterlijk 1 dag voor de start van het evenement is voldoende.
Bestaat een media vertegenwoordiging uit meerdere personen, dient uiterlijk de zondag voor het evenement
bekend te zijn welke van de media vertegenwoordigers er aanwezig is. Bovenstaande dient per mail bevestigd te
worden aan de SONAK via mailadres SONAK@knaf.nl. Verder dienen de PJA houders te voldoen aan de
voorwaarden en eisen gesteld voor Pers Evenement Accreditatie.

Voorwaarden en eisen waaraan de aanvrager voor Pers Evenement Accreditatie (PEA) dient te
voldoen:
•

Tot de zondag voor een Eurol NK Autocross wedstrijd is het mogelijk om een accreditatie aanvraag in te
dienen.

•

Aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn.

•

Een perskaart in welke vorm dan ook zal niet direct leiden tot persaccreditatie voor het Eurol NK Autocross.

•

Het is verplicht bij uw eerste aanvraag minimaal 4 recente publicaties, screenshots of andere mediabestanden
te sturen naar sonak@knaf.nl welke betrekking hebben op uw werkzaamheden en de autocross in het
algemeen. Dit bij voorkeur in lowRes pdf of de links naar de bestanden. Betreft het alleen foto publicatie op
een website volstaat een link.

•

Voor accreditatie komen alleen die mediavertegenwoordigers in aanmerking, waarvan de organisatie op
redelijkerwijze kan aannemen dat de werkzaamheden zullen leiden tot publicaties over het Eurol NK Autocross.

•

Maximaal 2 weken na het evenement dient u aan de SONAK minimaal 10 originele foto’s van het NK
evenement aan te leveren met een resolutie van 900x600. Deze mogen alleen voorzien worden van naam en/of
logo als deze verticaal aan de rechterzijde van de foto’s geplaatst worden. De SONAK mag deze foto’s
publiceren op hun Facebook pagina en voorzien van hun watermerk. Als geen naamsvermelding en/of logo
voorkomt in de foto’s zal de naam van de fotograaf gedaan worden als TAG.

•

Aanvragers worden bij elke aanvraag gecontroleerd op hun lichamelijke gesteldheid en gewezen op de risico's
en verantwoordelijkheden. Is de lichamelijke gesteldheid van de aanvrager in de ogen van de SONAK niet
acceptabel kan alsnog de accreditatie geweigerd worden tijdens of gedurende het evenement.

•

Er wordt geen accreditatie verleend aan vertegenwoordigers van sponsoren, bedrijven, teams en/of rijders.

•

Voor het accrediteren namens een internetsite/mede organisator geldt dat deze websites aantoonbare
nieuwswaarde moeten hebben en die aantoonbaar een aanzienlijke hoeveelheid verkeer genereren van
minimaal (gemiddeld) 300 unieke bezoekers per dag gemeten over de voorgaande twee jaar.

•

De betreffende internet site moet autocross en/of autosport gerelateerd zijn en in het verleden ook publicaties
over autocross hebben gepubliceerd.

•

Per internetsite/mede organisator zal slechts 1 vertegenwoordiger geaccrediteerd worden. Deze regel is niet
van toepassing voor official media partner(s) van SONAK en vertegenwoordigers van Bright Sight Media.

•

Aan commerciële instellingen zal alleen onder strikte voorwaarden een accreditatie verleend kunnen worden.

•

Bij fraude of misleiding zal het niet meer mogelijk zijn om te accrediteren wat ook geldt voor de resterende
evenementen van het betreffende jaar.

•

Bij afwijzing van uw aanvraag kan hier niet over gecommuniceerd worden.

•

Tijdens het evenement is het niet mogelijk te accrediteren.

•

Een uiteindelijke beslissing tot toelating zal ter discretie van de SONAK genomen worden. Er worden maximaal
6 PEA houders aangewezen per evenement.

•

Het gebruik van drones voor de uitoefening van mediawerk tijdens het Eurol NK Autocross is enkel toegestaan
- na voorafgaand overleg met de media verantwoordelijke van de SONAK - indien en voor zover wordt
gehandeld in overeenstemming met alle door ILT gestelde eisen en/of overige
(wettelijke) eisen betreffende dit gebruik. Het gebruik van drones betekent bovendien de onvoorwaardelijke
aanvaarding van aansprakelijkheid voor alle schade die tijdens het Eurol NK Autocross voortvloeit uit dit
gebruik.

Spelregels Eurol NK Autocross 2022:
•

Per NK wedstrijd zal bekend gemaakt worden wie namens de SONAK als persvertegenwoordiger
optreedt.

•

De SONAK heeft te allen tijden het recht om reeds toegezegde accreditaties te annuleren, zonder opgaaf
van reden. Ook onprofessioneel gedrag voorafgaand, tijdens of na de accreditatieprocedure, alsmede het
evenement, kunnen leiden tot intrekken van de accreditatie. Een rechtsaanspraak op accreditatie is niet
mogelijk. Ook kan op basis van eerdere accreditaties geen recht worden ontleend voor toekomstige
accreditaties.

•

Alleen de official media partner van SONAK, Bright Sight Media en de SONAK persvertegenwoordiger(s)
hebben toegang tot het podium tijdens de huldiging van de kampioenen na afloop van de laatste Eurol
NK wedstrijd.

•

Alleen de official media partner van SONAK, Bright Sight Media en de SONAK persvertegenwoordiger(s)
hebben, na afloop van een manche of finale toegang tot de wedstrijdbaan, mits de baan hiervoor is vrij
gegeven, voor het vastleggen van huldigingen en/of andere bijzondere momenten.

•

De officiële persaccreditatie gaat pas in, als de PEA en PJA houders het Accreditatie formulier voor
pers tijdens KNAF erkende autocross evenementen hebben ondertekend dat toegang tot de baan
volledig op eigen risico geschiedt. Tevens tekenen de PEA en PJA houders voor het feit dat de
organiserende vereniging, noch de SONAK, noch de KNAF aansprakelijk gesteld kunnen worden voor
geleden schade in welke vorm dan ook.

•

De PEA en PJA houders dienen zich bewust te zijn van de plaatsen waar ze zich binnen de afbakening
van de baan mogen begeven. Dit wordt weergegeven in het Media Veiligheidsplan. Houden de PEA en
PJA houders zich hier niet aan zal hun accreditatie voor deze wedstrijd en de rest van het seizoen worden
ingetrokken.

•

De verhogingen waarop de baanposten zich bevinden zijn tijdens de manches en finales niet toegankelijk
voor PEA en PJA houders. De verhogingen die op het middenterrein zijn aangebracht t.b.v. de
cameramensen van Bright Sight Media mogen alleen gebruikt worden als deze niet door één van de
cameramensen in gebruik zijn.

•

Na ondertekening van het accreditatieformulier ontvangen de PEA en PJA houders een persvest waarvan
het nummer wordt genoteerd op een lijst. De borg voor het persvest bedraagt minimaal €20,- en wordt
na inlevering van het vest weer teruggegeven aan de PEA en PJA houders onder de voorwaarden welke
gesteld zijn in het ondertekende accreditatieformulier.

•

Het aan de PEA en PJA houders toegewezen SONAK persvest mag nooit overgedragen worden aan een
ander.

•

Alleen met het SONAK persvest is toegang mogelijk binnen de afbakening van de baan.

•

Alle instructies, gegeven door de op en langs de baan aanwezige officials, dienen direct opgevolgd te
worden. Houden de PEA en PJA houders zich hier niet aan, dan zal hun accreditatie voor deze wedstrijd
en de rest van het seizoen worden ingetrokken.

•

Het is de PEA en PJA houders verboden om onder invloed van drugs en/of drank tijdens het evenement
te zijn. Houden de PEA en PJA houders zich hier niet aan, dan zal hun accreditatie voor deze wedstrijd en
de rest van het seizoen worden ingetrokken.

•

Tussen 2 baanposten in mogen zich maximaal 3 fotografen bevinden. Dit om zoveel mogelijk ruimte te
hebben in het geval van een gevaarlijk situatie.

•

De buitenzijde van de baan, welke binnen de afbakening van de baan valt, is in alle gevallen een
verboden gebied. Alleen als in het Media Veiligheidsplan een specifieke plaats aangegeven is waar de
veiligheid geborgd is mag hier gebruik van gemaakt worden.

•

De hoogwerker/verreiker waar de starter zich in bevindt mag alleen door de starter bezet zijn, mits de
SONAK anders heeft besloten en toestemming verleent.

•

PEA en PJA houders die zich tijdens het evenement binnen de afbakening van de baan bevinden moeten
tijdens de manches en/of finales een staande lichaamshouding aannemen. Lichaamshoudingen zoals
knielen, zitten en liggen vallen hier dan ook niet onder.

•

Na een overtreding van de regels die gelden tijdens het Eurol NK Autocross zal hiervan melding gemaakt
worden bij de KNAF. Bij een DAPA kaart houder betekent dit dat deze onherroepelijk ingetrokken zal
worden en zullen de overige autosportorganisatoren door de KNAF ingelicht worden.

•

In alle niet nader genoemde gevallen beslist de SONAK over wat wel en niet is toegestaan tijdens het
evenement. Dit houdt in dat tijdens een evenement de regels kunnen worden aangescherpt en verandert
als de veiligheid in het gedrang komt.

BIJLAGE B
Belangrijke mededelingen
Datum noemen
Geachte deelnemer of bezoeker,
Hieronder staan een aantal belangrijke mededelingen waarvoor wij uw aandacht vragen en
waaraan u zich als deelnemer/bezoeker dient te houden:
1. Op het rennerskwartier dient stapvoets (5 km/u) te worden gereden;
2. Het is ten strengste verboden met crossmotortjes e.d. op het terrein te rijden (m.u.v.
organisatie);
3. Afgewerkte olie, oliefilters en poetsdoeken graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren
bij de jurytrailer;
4. Milieuzeil onder de gehele crossauto;
5. Minstens 5 meter van de publieksafzetting vrijhouden, geen tenten e.d. voor de tribune;
6. Stroomaggregaten en andere geluidsbronnen zoals radio’s e.d. uit na 24.00 uur vrijdagavond
tot zaterdagochtend 07.00 uur dit geldt ook voor zaterdag op zondag;
7. Houd het terrein schoon, afval in de daarvoor bestemde containers of vuilniszak;
8. Open vuur verboden, barbecueën is uiteraard wel toegestaan;
9. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan commerciële activiteiten te
ontwikkelen.
Mocht u onverwacht hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie (tel:
_______________) de persoon met dit nummer is ook ’s-nachts op het terrein aanwezig. Bij
noodsituaties direct 112 bellen, het terrein is gelegen aan de __________________________. Stel
meteen de organisatie (tel: _______________)) op de hoogte zodat de hulp bij de ingang
opgevangen kan worden.
Dienstdoende huisarts:
Centrale Huisartsenpost 0900 – 8860. U wordt dan eventueel doorverwezen naar de
Huisartsenpost _______________), deze is gevestigd aan de _______________
Dichtstbijzijnde ziekenhuis:
_______________
Routebeschrijving:
Mocht u een taxi nodig hebben dan kunt u contact opnemen met _______________
Laat het terrein netjes en schoon achter
Wij wensen u een fijne en sportieve wedstrijd toe.

BIJLAGE C
Schema catering NK
8.00 uur:

Lunchpakketten uitdelen

11.00 uur:

Iets warms

14.00 uur:

Iets warms

16.00 uur:

Iets warms

Na afloop evenement:

Wat te drinken en eten (geef wel aan waar dit is)

Tussendoor bijvoorbeeld fruit/koek of slaatje
Neem tijdens het rondbrengen van het eten ook wat thermoskannen koffie mee.

Route:
Grote tent
Jury / omroeper / afvlagger
Secretariaat
Spoco’s
Vooropstelling
Tractoren en andere machines
Startopstelling
Middenterrein
WL
Tractoren en andere machines
Kassa
Verkooppunt 2
Toiletwagen
Poort (uitgang baan)

BIJLAGE D

BIJLAGE E
We leven in een Social Media Tijdperk. Voor de één een genot, voor de ander een nachtmerrie, maar
voor allemaal onvermijdelijk. Het biedt de mogelijkheid voor een ieder om zijn of haar mening, ideeën
en gebeurtenissen wereldkundig te maken. En het biedt de mogelijkheid die van een ander te lezen en
daarop te reageren. Vanuit ons vrijwilligerswerk als Official maken we veel mee dat wellicht de moeite
waard is om te delen en zien we genoeg waar we een mening over hebben. De consequenties van
dingen delen kunnen groot zijn. Groot in de goede zin dat alles makkelijk de hele wereld over gaat.
Ook groot in slechte zin, waarbij dingen snel gezegd en gedeeld zijn die beter niet gezegd en gedeeld
hadden kunnen worden.
De Social Media Code gaat uit van een ieders verantwoordelijkheid en van een ieders weldenkendheid.
Deze code biedt handvatten voor “slim” posten, maar biedt ook grenzen waarbinnen we als SONAK
lid dienen te blijven.
1) Bedenk altijd:
a. Doe niets stoms. Het beste advies is soms simpel advies. Bedenk dat de online wereld
snel stommiteiten oppakt en voor altijd vast blijft houden. Google heeft een erg goed
geheugen.
b. Denk eraan dat je de KNAF Discretieverklaring hebt getekend toen je official werd.
Daarin staat duidelijk dat het niet aan jou is om feiten en/of omstandigheden, die jou
als official ter kennis zijn gebracht, wereldkundig te maken.
c. Bedenk dat veel mensen je als official zien en kennen daardoor bepaalde waarden toe
aan je uitlatingen. Praat daarom in de IK-vorm en maak duidelijk dat je NIET namens
de SONAK praat.
d. Social media gaat om interactie. Het gaat niet om bericht sturen en vergeten, maar
kijk ook hoe erop gereageerd wordt. Als een bericht van jou verkeerd begrepen wordt,
grijp snel in. Dit geldt ook als je reageert op een post van een ander.
2) Social media gaat om gedrag:
a. Wees eerlijk. Leugens en halve waarheden komen in de online wereld snel uit. Haast
alles is te checken. Bedenk dat dit schadelijk kan zijn voor jezelf, maar ook voor de
SONAK. Is eerlijkheid tegenstrijdig aan een van de andere regels, post dan niet.
b. Wees beleefd. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor punt a. Bedenk dat als een
paar officials onbeleefd en oneerlijk zijn, de buitenwereld dit gaat zien voor ‘alle’
officials.
c. Hang geen vuile was buiten, maar bespreek dit binnenkamers. Ga niet (online) hinten
op meningsverschillen. Dit heeft effect op je werkzaamheden als official, wanneer je
in contact bent met publiek, teams en mede-officials.

d. Een foutje is zo gemaakt. Dat is niet erg, maar neem je verantwoordelijkheid en
repareer het foutje. Wijzig of verwijder het bericht en kom er voor uit dat het niet zo
handig van je was. Verduidelijk of geef meer uitleg, als je bericht anders wordt
begrepen dan jij het bedoelt.
e. Ga niet provoceren of opruien. Zodra er (negatieve) emotie is bij wat je wilt posten,
post dan niet. Bewaar de rust. Denk goed na hoe je je uiting neutraal kan posten, of
zoek andere wegen om met je emotie om te gaan.

3) En dan nog:
a) Vanaf start race tot het vallen van de finishvlag mag enkel gebruik gemaakt
worden van door de SONAK verstrekte apparatuur die nodig is voor het vervullen
van je functie. Dit geldt ook bij rode vlag situaties. Foto’s maken met je gsm zijn
mogelijk onder een aantal voorwaarden: niet meerdere officials tegelijkertijd, en
in overleg met de SONAK/Wedstrijdleider, mits de situatie het toelaat. Andere
fotoapparatuur is niet toegestaan, tenzij er door de SONAK toestemming voor is
gegeven.
b) Gebruik van social media mag alleen als er GEEN auto’s op de baan zijn. Post je
eventueel gemaakte foto’s pas buiten het tijdschema van het evenement.
Uiteraard mits deze niet in strijd is/zijn met deze Media Code. Binnen de SONAK
kan er toestemming gegeven worden aan bepaalde personen om tijdens te
wedstrijd wel te posten.
c) Stuur geen berichten klakkeloos door naar derden/social media. Bekijk of het
conform deze Media Code is.
d) Ook als je niet in dienst bent, heb je als official vaak toegang tot net iets meer
informatie dan “het publiek”, blijf je aan deze media code houden.
e) Mocht je twijfelen om iets te posten, post dan niet.

4) Post NOOIT (herhaal: NOOIT) de volgende zaken
a. Geef nooit vertrouwelijke informatie over de SONAK, collega’s, teams, coureurs of
andere betrokkenen. Informatie over teams en coureurs is te halen bij het
wedstrijdsecretariaat. Voor (vertrouwelijke) informatie over de SONAK graag
doorverwijzen naar het bestuur.
b. Post geen berichten (tekst, foto, video) van ongevallen of bijzondere (nare)
gebeurtenissen. Bedenk dat het, bijvoorbeeld bij een crash, voor de coureur een nare
situatie is geweest die hij of zij niet graag terug ziet op internet. Bedenk ook dat bij
een crash vrienden en familieleden van de coureur op internet meelezen.

c. Post geen berichten (tekst, foto, video) met details van/over teams/coureurs, die je
vanuit je functie weet.

Handhaving / sanctionering
Bij overtreding van de Media Code zal het bestuur altijd het gesprek aangaan met de betreffende
official(s). Afhankelijk van aard en zwaarte, ter beoordeling van het bestuur, kan het bestuur één of
meerder van de volgende acties uitvoeren:
-

Berisping;
verzoek tot verwijdering van het bericht;
verzoek tot excuses aan betrokkenen;
schorsing voor een of meerdere evenementen;
schorsing voor de rest van het jaar;
royement als official.

Dit zal per geval bekeken worden.
Qua zwaarte is het vrij duidelijk dat foto’s van ongevallen, rijders, details omtrent gevolgen van
ongevallen, etc. zwaarder worden aangemerkt, dan een foto van een voertuig die als gevolg van pech
stilstaat langs de baan. Maar ook vaker overtreden weegt zwaarder.

