Evaluatieformulier 2016
1. Omschrijving wedstrijd

Kopieer hieronder de passende tabel uit de checklist

2. Tijdsindeling wedstrijd

Kopieer hieronder de passende tabel uit de checklist

…

…
3. TO’s
TO’s:

Kopieer hieronder de lijst uit de Excelfile met TO’s en motorrijders

Motorrijders:

Voldoende TO’s?
Voldoende motorrijders?
4. Communicatie
Ja/Nee/Onvoldoende/Weet het niet (whn)/Niet van toep (nvt)/…
Met atleten
1 Eigen website waarop alle wedstrijdinformatie te vinden is. En correct en volledig is
2 Atletenbriefing op website of gemaild naar atleten. Deze briefing is correct
3 Bij BK: website meertalig
4 Deelnemerslijst op website beschikbaar
5 Inschrijven via inschrijvingsmodule liga (gelinkt aan website organisatie)
6 Op de website is er een link naar de sportreglementen BTDF
Commentaar:
Met organisatie
1 Organisatie heeft rekening gehouden met de opmerkingen van de CRO uit vorige edities
2 Goede communicatie/samenwerking met CRO
Commentaar:
5. Infrastructuur
Ja/Nee/Onvoldoende/Whn/Nvt/…
Onthaal atleten
1 Bewegwijzering langs openbare weg naar wedstrijd in orde
2 Goede signalisatie (naar parking, secretariaat, kleedkamers, start, wisselzone) waar nodig
3 Duidelijke schriftelijke briefing (parcours, deelnemerslijst, …) aanwezig (secretariaat)
4 Blad voorzien waarop de officiële watertemperatuur zal worden genoteerd (bij zwemmen)
5 De medewerkers zijn goed herkenbaar
6 De medewerkers kennen hun taak en voeren deze naar behoren uit
7 Controle identiteit en leeftijd deelnemers (aan inschrijftafel) gebeurde nauwgezet
8 Kwaliteit rugnummers voldoende (duidelijke nummering atleet)
9 Parking voor atleten voorzien (groot genoeg en niet te ver)
Commentaar:
Antidopingcontrole
1 Dopinglokaal aanwezig
2 Dopinglokaal is duidelijk aangeduid (met bewegwijzering)
3 Dopinglokaal correct ingericht (tafel, stoelen, gesloten flesjes water, wc in de buurt)
Commentaar:
Onthaal TO’s/motorrijders
1 Scheidsrechterslokaal aanwezig en goed ingericht
2 Parking voor TO’s en motards voorzien (en niet te ver)
3 Lunchpakket en drank voorzien (in verhouding tot duur wedstrijd)
4 Respectvolle behandeling van de TO's en motards door de medewerkers
5 Standplaats(en) voorzien voor motards tijdens de wedstrijd aan de wisselzone(s)
Commentaar:
Vips en pers
1 Pers- en/of vipruimte voorzien
2 Persmensen, fotografen en vips werden voorzien van accreditatie (pasje)
Commentaar:
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Start
1 Startzone is degelijk uitgebouwd (nadar, ruim genoeg, afgescheiden van publiek, …)
2 Startlijn voorzien
3 Bij draftingwedstrijden: aparte starts per categorie
Commentaar:
Zwemmen
1 Goedkeuring zwemwater aanwezig
2 Badmutsen uitgereikt aan de atleten
Commentaar:
Fietsen
1 Rondetelling werd uitgevoerd (manueel, chip, lint of bandje)
2 Voldoende bevoorrading
3 Geen technisch, moeilijk parcours (weinig scherpe bochten, weinig smalle wegen, …)
4 Parcours afgepijld
5 Bij non-drafting: stayeren was onder controle te houden
Commentaar:
Lopen
1 Rondetelling werd uitgevoerd (manueel, chip, lint of bandje)
2 Voldoende bevoorrading
3 Parcours afgepijld
Commentaar:
Aankomstzone
1 Aankomstzone is degelijk uitgebouwd (nadar, ruim genoeg, afgescheiden van publiek)
2 Recuperatieruimte is degelijk uitgebouwd (ruim genoeg, geen publiek toegelaten)
3 Voldoende bevoorrading voor de atleten in de recuperatieruimte
4 Aankomstlijn aanwezig (een aankomstboog mag maar is onvoldoende)
5 Accommodatie voor tijdopname voorzien (bij aankomstzone, elektr., afgesloten plaats)
Commentaar:
Wisselzone(s)
1 WZ is degelijk uitgebouwd (nadar, ruim genoeg, correct, plaatsen genummerd, …)
2 Fietsen konden niet aangeraakt worden door het publiek
3 De wisselzone werd publieksvrij gehouden door de medewerkers van de organisatie
4 Globaal: het publiek werd gekanaliseerd (oversteekplaatsen voorzien)
5 Tent of afgebakende zone waar de atleten hun overtollig materiaal konden deponeren
6 Bij trio's, duo's of ploegen is een aparte wachtzone voorzien om chaos te vermijden
7 Globaal gezien veroorzaakten de trio's of duo's weinig of geen hinder
Commentaar:
Prijsuitreiking
1 De diverse podia werden op tijd en vlot uitgevoerd (bij BK: correcte muziek)
2 Niet te lang na laatste aankomst
3 Het prijzengeld was conform met het type wedstrijd
Commentaar:
6. Veiligheid
Ja/Nee/Onvoldoende/Whn/Nvt/…
Zwemparcours
1 De veiligheid op het water was voldoende verzekerd (boten, redders, duikers, kajaks, surfers)
2 De toegang tot het water was veilig en ruim genoeg voor de atleten
Commentaar:
Fiets- en loopparcours
1 Voldoende seingevers die hun taak goed vervulden (met competente mensen op risicovolle plaatsen)
2 Seingevers genummerd of dragen badge (om makkelijk plaats van ongeval te kunnen door te geven)
3 kruispunten waren goed afgezet
4 op cruciale plaatsen was politie aanwezig
5 goede aanduiding van gevaarlijke punten (bocht, vluchtheuvels, obstakels)
6 geen tegenliggend verkeer toegelaten (tenzij duidelijk afgescheiden van het parcours)
7 meegaand verkeer hinderde niet (voldoende verkeersluw)
8 fietsparcours voldoende proper/gekuist
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9 rode en groene vlag (op de correcte plaats) aanwezig in de wedstrijd
10 globaal gezien was het fietsparcours veilig
Commentaar:
Hulpdiensten
1 EHBO-dienst (Rode Kruis, Vlaamse Kruis, ev. dokter) was aanwezig
2 Kaartje met nuttige telefoonnummers (o.a. hulpdiensten) werd voorzien
3 Veiligheidsplan nodig gehad?
4 Defibrillator aanwezig?
Commentaar:
7. Extra info
Ernstige ongevallen (nr + naam atleet)
Contact door CRO vooraf met LOC
Prospectiebezoek door CRO
Was er dopingcontrole, wie werd gecontroleerd
Zwemwatertemperatuur, wetsuit toegelaten
Blauwe kaarten ND: veel/weinig/geen (ev. aantal)
Rode kaarten: aantal (+ nrs + namen)
Klachten door atleten ingediend (+ nr en naam)
8. Bijkomende opmerkingen CRO

9. Eindoordeel CRO
Werkpunten
Wat verdient een pluim
Besluit
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