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Richtlijn NTB wedstrijden
Natuurverschijnselen
Onweer, storm, mist, etc.
Deze richtlijn is een verdere uitwerking van het artikel 12 lid 3 en 4.a van het ROW.
Algemeen:
In alle gevallen gaat het om een natuurverschijnsel en dergelijke verschijnselen zijn in de regel onvoorspelbaar.
De oorzaak heeft alles te maken met snel toenemende temperatuurverschillen, draaiende winden, naderende
depressies, etc.
Uitgaande van de weersvoorspellingen kan men wel voorbereidingen treffen, maar de noodzaak van een
maatregel zal pas blijken vlak voor de start of gedurende de wedstrijd.
De weersvoorspellingen zijn nooit een garantie voor de werkelijke situatie en de weersituatie kan plotseling en
onverwacht wijzigen
Voor een start is er nog van alles mogelijk, maar als de wedstrijd eenmaal gestart is dan wordt het moeilijker.
De eindbeslissing aangaande te nemen maatregelen ligt bij de NTB gedelegeerde (NG).
Beleid NTB is:
1. Uitstel van de start, alle risico dat er tijdens de wedstrijd onweer ontstaat, moet serieus worden overwogen.
2. Weerbericht bekijken en pas starten als het veilig is
3. a. Gaat het om de onveiligheid bij zwemmen de wedstrijd omzetten naar een Duathlon
b. Gaat het om storm, enorme regenval en mist dan de gehele wedstrijd uitstellen, halverwege
beëindigen, en / of geheel afgelasten.
4. In briefing atleten melden wat ze bij onweer geacht worden te doen.
De algemene instructies zijn.
a. Van de fiets af of stoppen met lopen.
b. Aan de kant van de weg gaan zitten, maar niet onder een boom.
c. Pas weer verder gaan als het onweer over is.
d. Er zal geen uitslag van toepassing zijn
e. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer op het parkoers hoe hij/zij met het weer omgaat.
5. De organisatie dient zijn vrijwilligers op gelijke wijze te instrueren,

Algemene informatie bij onweer zoals gepubliceerd op Internet:
Buiten tijdens onweer
Ben je buiten, reken dan eerst uit hoe ver het onweer weg is.
Dit doe je door het aantal seconden te tellen tussen flits en donder en dat door 3 te delen. Je krijgt dan de
afstand in kilometers.
Is het onweer binnen 3 kilometer, dan moet je beslist gaan schuilen.
Liefst in een huis of een auto met de ramen dicht.
Ga weg van open ruimten, heuveltoppen, bomen, meren, telefoonpalen en masten.
Lukt dat niet, houdt dan rekening met het volgende:
1. Ga in het open veld zo ver mogelijk van allerlei hoge of metalen dingen af staan en hurk, met je voeten bij
elkaar. Wanneer je je benen wijd hebt staan ontstaat er een te groot verschil in spanning, verschil in
elektrische lading tussen je benen. Daardoor kan er stroom door je lichaam gaan lopen.
2. Ga niet languit liggen, want de bliksem loopt vaak horizontaal over de grond.
3. Schuil nooit onder een boom of bij een metalen afrastering. Je kunt dan namelijk worden getroffen door een
indirecte inslag. Dit is een inslag die jou alsnog via de grond bereikt.
4. Als je op de fiets bent in een open veld. Dan moet je de fiets op ruime afstand, meer dan 10 meter,
neerleggen. De fiets is immers van metaal en dit is dus gevaarlijk.
5 Zwemmers, surfers, vissers, golfers en andere sporters in de open lucht moeten bij onweer stoppen met
sporten en een veilige plek zoeken.
6. Wanneer het regent, laat je dan doornat worden. Er is dan een kans dat het water de bliksem om je heen
leidt.
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