
 Taakomschrijving functie crosscoördinator bestuur ARWB voor Masters / 

Senioren / AB junioren / CD junioren en pupillen. 

Basis is het vanaf 6 april 2009 geldend reglement voor crosscoördinator vanuit de verenigingen.  De door 
een vereniging (welke de taak op zich neemt om een cross te organiseren) aangewezen persoon ziet toe 
op de juiste uitvoering en toepassing van het reglement crossen ARWB. 
De taak weggelegd bij de crosscoördinator bestuur ARWB kan eventueel verder aangevuld worden met 
andere bestuurlijke taken. 
 
Verantwoordelijkheden: 

− De taak, crosscoördinator bestuur ARWB, kan gecombineerd zijn / worden met een andere 
bestuursfunctie binnen het bestuur van de ARWB. 

− Stelt tijdig in overleg met de verenigingen die een cross willen en kunnen organiseren het aantal 
wedstrijden vast en de data daarvan. 

− Houdt tijdens het cross seizoen toezicht op de naleving van de laatste uitgave van het Atletiek Unie 
wedstrijdreglement voor crossen en het ARWB wedstrijdreglement van de crossen. 

− Wanneer bij de pupillencross gebruik wordt gemaakt van startnummers zullen deze startnummers 
jaarlijks worden aangekocht door de crosscoördinator en verrekend worden door de 
penningmeester na het seizoen op basis van het aantal deelnemers van de div. verenigingen. Deze 
startnummers worden door de crosscoördinator ruim voor de 1e wedstrijd bij de vereniging gebracht. 

− De crosscoördinator bestuur zal een aantal wedstrijden uit de ARWB crosscompetitie zelf bijwonen 
om feeling te houden met de organisatie van de wedstrijden en om contacten met het bestuur / 
wedstrijdleiding te onderhouden. 

− De crosscoördinator bestuur behandelt ook de eventuele protesten / geschillen naar aanleiding van 
gebeurtenissen tijdens een wedstrijd adequaat en beslissend af. Past in overleg met wedstrijdleider 
eventueel de uitslag aan en laat de aanpassingen verwerken in de klassementen.  

− Wanneer er geen vrijwilliger bij een van de verenigingen beschikbaar is om het klassement voor 
een bepaalde categorie bij te houden vervalt deze taak automatisch aan de crosscoördinator 
bestuur. 

 


