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De technisch afgevaardigde is onmisbaar voor een goed verloop van de wedstrijd
Hij moet het reglement perfect kennen en over en goed observatievermogen te beschikken.
Opgaven van de technisch afgevaardigde
Het terrein een maand voor de wedstrijd verkennen
-

Het centraal terrein;
De toegang voor de vrachtwagens en aanhangwagens;
De parking;
Het onderkomen voor de paarden.

Het terrein voor de presentatie verkennen
-

Hoeveel plaats is er beschikbaar?
Waar staat de jury?
Hoe is de toegang tot het terrein?
Wat zijn de mogelijkheden voor de toeschouwers (tribune)?
Samen met de organisator de uurregeling bespreken.

Het wegparcours verkennen
-

De kwaliteit van de bodem (de voorgestelde snelheden bevestigen of indien nodig de ideale
tijd met 1 à 2 minuten aanpassen);
Samen met de organisator de starttijden bekijken;
Met de organisator de verplichte doorgangen (PC) en de omgeving ervan bespreken, vooral in
verband met de veiligheid. Bij de opbouw van de hindernis het reglement strict gevolgen;
Nagaan of er voldoende veiligheidspersoneel op delicate plaatsen van het wegparcours kan
ingezet worden (gevaarlijke kruispunten, weg met slechte zichtbaarheid, enz.) en dit
gedurende de gehele proef.
Het hindernisparcours

-

-

De grootte van het terrein controleren. De starttijden en het verdere verloop van het
programma bekijken in functie van de prijsuitreiking, de ontvangst van personaliteiten, enz.;
De timing per gespan vastleggen;
Het parcours bekijken in functie van elk deelnemend gespan en hierbij de poorten op de
grond aftekenen (de linker kegel voor een linkse bocht, de rechter kegel voor een rechtse
bocht);
De toegang tot het terrein bekijken;
De uitgang controleren;
De zone voor de voor de toeschouwers bepalen;
De veiligheid.
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Prijsuitreiking
-

Samen met de organisator de mogelijkheden bekijken om de gespannen per categorie op te
stellen.
Bijzonder veel aandacht besteden aan de veiligheid tijdens de prijsuitreiking en de
aansluitende ereronde.

De technisch afgevaardigde moet zich vergewissen van het nodige personeel die de
organisator ondersteunt om een vlot verloop te garanderen
-

De veiligheid op het wegparcours,
De nodige hindernisrechters en tijdsopname met chronometer op wegparcours en
hindernisterrein,
De technisch afgevaardigde kan eveneens als pisteoverste op het kegelparcours functioneren .

Hij moet er zich de avond vóór de wedstrijd, samen met de organisator van vergewissen dat
veiligheid, de tijdopname van de PC en van de hindernisparcours operationeel zijn. Dit is van
groot belang om eventuele fouten te vermijden, zeker bij het overschrijden van de verplichte
doorgangen. (PC)
Tijdens de briefing is de aanwezigheid van de technisch afgevaardigde van groot belang.
Hij moet op alle technische vragen kunnen antwoorden en alle problemen of twijfels behandelen,
zodat de menner met een goed gevoel kan starten.
Met een glimlach steeds bereid zijn tot het vinden van een compromis, zonder zich te fixeren op
regels.
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