Proces for at blive et sikkerhedscertificeret medlemsstævne under Dansk Triatlon Forbund
Handling

Kommentar

Stævne arrangør

Ansøger DTriF post@triatlon.dk om at blive et sikkerhedscertificeret
stævner under Dansk Triatlon Forbund.

Ansøgningen fremsendes med oplysninger om tid, sted og distancer.

DTriF

Arrangør kontaktes og kontrakt udfærdiges i en proces imellem forbund og
arrangør.

Stævne arrangør

Underskriver kontrakt, når denne foreligger i færdigbearbejdet version.

Kontrakten kan/bør genforhandles årligt, men dette er ikke
nødvendigt for stævner, som fastholder deres set-up år for år.

En Tekniske Delegeret fra forbundet vil herefter være i dialog med
arrangøren om;
DTriF

- hvilke planer der skal udfærdiges forud for stævnet
- hvorledes deltagernes sikkerhed varetages bedst muligt under stævnet
- hvilken bemanding der skal til for at gennemføre stævnet forsvarligt
- hvorledes deltagerne skal informeres, for at de kan gennemføre stævnet,
så sikkert som muligt.

Stævne arrangør

Indsender den endelige beredskabsplan/sikkerhedsprotokol

DTriF

Teknisk Delegeret er i dialog med arrangør og det forventes at dette
udmønter sig i en endelig godkendelse af beredskabsplan /
sikkerhedsprotokol, - eller at TD fremsender ønsker til nødvendige
ændringer for godkendelse.

Stævne arrangør

Fremsender myndighedsgodkendelser til Teknisk Delegeret

DTriF

Teknisk Delegeret fremsender navne på de forbundsrepræsentanter,
som deltager i stævnet.

Stævnearrangør

Afholder stævne med eller uden dommerydelse*, men som
sikkerhedscertificeret stævne.

Arrangør kan i denne fase, parallelt med certificeringsprocessen,
markedsføre stævnet, opsætte tilmelding og skaffe tilladelser til
gennemførsel fra kommune og politi.

Senest 3 mdr. før stævne dato.

Senest 2 uger før afholdelse

DTriF

DTriF udarbejder evaluringsrapport inkl. udviklingspunkter til arrangør.
Her angives også hvilket antal stjerner, stævnet vurderes til at have.

**

* Det er muligt at gennemføre sikkerhedscertificerede stævner med dommerydelse fra Dansk Triatlon Forbund. Dette betyder at der både vil være en sikkerhedsmæssig sparring på stævner
på stævnedagen, samt en dommerydelse, hvor dommerne vil sikre det sportslige niveau.
Afholdes stævnet uden dommerydelse, vil der stadigt være en sikkerhedsmæssig sparring på stævnet – typisk af en Teknisk Delegeret og op til 2 assistenter.

** Det er muligt for den enkelte arrangør at ændre på status for stævnet, år for år.
Efter afholdt stævne får en arrangør en rapport, hvor forbundets anbefalinger fremgår. I denne evaluering vil der være en vurdering af stævnets set-up
(sikkerhedsmæssigt og sportsligt) på en række områder fra vandsikkerhed til resultatformidling, hvilket sammenlagt vil udmønte sig i antallet af stjerner på efterfølgende
års stævnekalender. Tildelingen af stjerner år 2019 baserer sig på afviklingen at stævnet i 2018.

