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   Gedragscodes voor officials & Juryleden    

 

- Dit document is onlosmakelijk verbonden aan de reglementen van de NVTG. 

- Dit document is van kracht voor Juryleden, Parcoursbouwers, Secretaresses en Ringmees-

ters van de NVTG. 

 

 

 

Hoofdstuk 1. 

 Gedragscode en richtlijnen voor Juryleden. 

 

 

Hoofdstuk 2.  

Gedragscode en richtlijnen voor Secretaris/secretaresses, Ringmeesters en parcoursbouwers 

tijdens een CTA / CTA-Plus of CIAT. 

 

 

 

 

In gevallen waar deze gedragscode/richtlijnen niet voorziet beslist het bestuur van de NVTG. 
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Hoofdstuk 1. 
 

1. De juryleden dienen lid te zijn van de NVTG.  (m.u.v. buitenlandse juryleden)  

 

2. De juryleden worden aangewezen voor een evenement door het bestuur van de NVTG         

   

1 jurylid word zo mogelijk op voorkeur (zie artikel 6-1 van het Algemeen reglement) van 

de organiserende vereniging ingedeeld en 1 door het bestuur die tevens voorzitter en afge-

vaardigde is van de NVTG tijdens het evenement. 

 

3. De juryleden zullen de organiserende verenigingen tevoren van advies kunnen dienen. 

 

4. De juryleden zullen tijdig, doch minimaal een half uur, voor aanvang van de presentatie 

van de deelnemers aanwezig zijn op het terrein, teneinde eventuele omissies in de organisa-

tie te onderkennen en te laten herstellen. 

5. Ook het reeds tevoren ingevuld zijn van de te verwerken formulieren behoort tot het 

aandachtsgebied van de juryleden. 

6. Juryleden zullen zich tegenover derden onthouden van commentaar over collega’s, organi-

serende verenigingen of aanspanningen. Slechts met de organiserende vereniging van de rit 

zal constructief besproken kunnen worden over hoe een evenement verbeterd kan worden. 

Verder zijn de juryleden-bijeenkomsten de aangewezen plaats voor advies aan en over el-

kaar. 

7. Twee maal per jaar zullen juryleden- en bijscholingsbijeenkomsten gehouden worden. 

De vaste data daarvoor zijn de 1e zaterdag van april en de laatste zaterdag van oktober. Het 

is voor ieder jurylid verplicht deze bijeenkomsten te bezoeken. Indien men verhinderd 

mocht zijn dient men dit tijdig bij het bestuur aan te geven. 

8. Bij het herhaaldelijk niet nakomen ervan vervalt evt. de erkenning/licentie als jurylid van 

de NVTG. voordat men hiertoe over kan gaan zal er eerst een gesprek met het bestuur en 

het betrokken jurylid plaats moeten vinden. 

9. De juryleden dienen zich ten alle tijden correct te gedragen en hebben een voorbeeldfunctie 

in de aangespannen sport, niet alleen voor deelnemers, maar ook voor het publiek. 

10. Voor de behandeling en verwerking van de formulieren wordt verwezen naar de betreffen-

de reglementen CTA, CTA-PLUS of NK.  Elk jurylid wordt geacht conform de reglemen-

ten te handelen. 
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11. De Juryleden dienen er goed verzorgd uit te zien evenals hun kleding die afgestemd dient te 

zijn op de sfeer van een CTA/CTA-PLUS/CIAT. 

De heren juryleden dragen een driedelig donker kostuum, met bijpassende stropdas, kousen 

en schoenen. Een zwarte (eventueel grijze) bolhoed is een onmisbaar onderdeel van de uit-

rusting. 's Zomers kan een aangepast driedelig kostuum gedragen worden, met bijpassende 

hoed. Tijdens het jureren zal men bruine lederen handschoenen dragen. 

De dames juryleden dragen liefst een mantelpakje of deux-pièce met bijpassende hoed en 

handschoenen. Ook hier hoort het schoeisel aangepast te zijn aan de kleding, maar zeker 

ook aan de functie. Het spreekt voor zich dat de dames ook nylons of panty’s dragen. 

12. Bij regen of grote koude zal ook de overkleding correct dienen te zijn naar de sport welke 

door de juryleden op dat moment beoordeeld wordt. 

13. Van juryleden welke in functie zijn mag als vanzelfsprekend worden verwacht dat men 

tijdens het uitvoeren van de functie geen alcohol zal gebruiken. 

14. De juryleden zullen minimaal een half uur na het uitreiken van de protocollen aanwezig 

blijven op het terrein. Dit om de deelnemers van advies te dienen en hun vragen te beant-

woorden 

15. Een jurylid beoordeeld de deelnemende combinaties zonder aanzien des persoons op basis 

van eigen inzicht en overtuiging, zonder last of ruggespraak vooraf. 

16. De juryleden kunnen in het jaar waarin zijzelf jureren wel deelnemen aan een CTA, CTA-

PLUS en/of CIAT maar kunnen niet geselecteerd worden voor het NK. 

17. De juryleden voor de CTA/ CTA-PLUS en CIAT evenementen worden op de lijst van 

juryleden en officials geplaatst door het bestuur van de NVTG. (zie bijlage 2 Algemeen re-

glement).  

18. Het verwijderen van juryleden van de lijst zal geschieden door het bestuur en in nader 

overleg met het betrokken jurylid. Een individueel jurylid kan verzoeken zich te laten ver-

wijderen van de lijst. 

 

19. De vergoeding van de juryleden komt voor rekening van de organisatie  (euro 0,19 per 

kilometer);   Er zal geen daggeld vergoeding worden gevraagd door de juryleden. 
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Hoofdstuk 2. 

 
1. De Secretaris/secretaresses, Ringmeesters en parcoursbouwers (hierna te noemen als 

Algemeen Medewerker) tijdens een CTA / CTA-Plus of CIAT hoeven geen lid te zijn van 

de NVTG. 

 

2. De Algemeen medewerkers worden aangewezen voor een evenement door de organisatie 

van het betreffende evenement.            

 

3. De algemeen medewerkers zullen tijdig, doch minimaal een half uur, voor aanvang van de 

presentatie van de deelnemers aanwezig zijn op het terrein.  

4. Algemeen medewerkers zullen zich tegenover derden onthouden van commentaar over 

collega’s, organiserende verenigingen of aanspanningen. Slechts met de organisatie van het 

evenement zal constructief besproken kunnen worden over hoe het evenement verbeterd 

kan worden.  

5. De algemeen medewerkers dienen zich ten alle tijden correct te gedragen en hebben een 

voorbeeldfunctie tijdens het evenement, niet alleen voor deelnemers, maar ook voor het 

publiek. 

6. Voor de exacte regels wordt verwezen naar de betreffende reglementen CTA, CTA-PLUS, 

CIAT of NK.  Elke algemeen medewerker wordt geacht conform de reglementen te hande-

len. 

7. De algemeen medewerkers dienen er goed verzorgd uit te zien evenals hun kleding die 

afgestemd dient te zijn op de sfeer van een CTA/CTA-PLUS/CIAT. 

De heren dragen een driedelig donker kostuum, met bijpassende stropdas, kousen en 

schoenen. Een zwarte (eventueel grijze) bolhoed is een onmisbaar onderdeel van de uitrus-

ting. 's Zomers kan een aangepast driedelig kostuum gedragen worden, met bijpassende 

hoed.  

De dames dragen liefst een mantelpakje of deux-pièce met bijpassende hoed en handschoe-

nen. Ook hier hoort het schoeisel aangepast te zijn aan de kleding, maar zeker ook aan de 

functie. Het spreekt voor zich dat de dames ook nylons of panty’s dragen.   

8. Bij regen of grote koude zal ook de overkleding correct dienen te zijn naar de wedstrijd 

welke op dat moment georganiseerd wordt. 

9. Van algemeen medewerkers welke in functie zijn mag als vanzelfsprekend worden ver-

wacht dat men tijdens het uitvoeren van de functie geen alcohol zal gebruiken. 

 


