Instructie Parcoursposten CCNL
Meenemen: oranje hesje met Organisatie, warme kleding, telefoon (en/of portofoon), pen
en papier, wat te eten en drinken, tas(je) voor het opruimen van parcoursspullen.
Belangrijkste taak is het vrij houden van het parcours, zowel voor de veiligheid van de
deelnemers als voor wandelaars, ruiters en fietsers:
-

Vraag mensen met honden vriendelijk maar dringend hun hond kort te houden of
(liefst) een andere kant uit te wandelen.
Waarschuw fietsers en ruiters die het parcours op willen en vraag ze bij een
oversteekpunt vaart te minderen en te stoppen als er canicrossers aankomen.
Leg indien nodig uit wat canicrossen inhoudt en dat de snelheid soms heel hoog ligt
zodat botsingen nare gevolgen kunnen hebben.
Blijf altijd vriendelijk en beleefd, als mensen niet luisteren en toch doorlopen kun je
daar niets aan doen. Wel altijd de wedstrijdleiding waarschuwen via je portofoon of
mobieltje als er problemen dreigen te ontstaan (en eventueel foto of filmpje maken).

Route of richting aangeven aan de deelnemers is in principe niet nodig, daar zijn de bordjes,
pijlen en lintjes voor, maar:
-

Controleer bij aankomst of alle bordjes en lintjes in de omgeving van jouw post goed
zichtbaar zijn en de goede kant uit wijzen.
Waarschuw deelnemers die fout lopen en noteer hun nummer als ze dit bewust doen
(uitstappen of afsnijden).
Als de wedstrijd over is wordt dit gemeld door een naloper of nafietser en kun je
terug naar het start/finishterrein. Na de laatste afstand moet het parcours worden
opgeruimd en is het fijn als je onderweg zoveel mogelijk lintjes en bordjes oppikt.
Wat je niet kunt meenemen wordt later door de organisatie opgeruimd.

Waterpost (alleen lange afstand):
-

-

Emmers en/of badjes moeten niet te dicht op elkaar staan, minstens 2 meter
ertussen en de honden moeten er makkelijk bij kunnen. Liefst vlak naast het pad dus
en bij een bocht in de binnenbocht. Tijdens de wedstrijd bijvullen indien dit nodig is
en er voldoende water voor handen is.
Deelnemers die een oververhitte en dorstige hond wegtrekken bij de bakken
waarschuwen dat zij een tijdstraf riskeren. (Teveel drinken mag wel worden
voorkomen.) Nummer noteren bij het duidelijk overtreden van deze regel en negeren
van de waarschuwing.

Verder vooral veel plezier!

