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HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN 
 

Artikel 1 – Algemene bepalingen 

1. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle Njoya League wedstrijden georganiseerd 
door Njoya.  

2. Njoya is verantwoordelijk voor het opstellen van het wedstrijdreglement voor de Njoya League.  

3. Iedereen die deelneemt of meewerkt aan de Njoya League en degenen die deze organiseren worden 
geacht deze bepalingen te kennen en te accepteren en zijn uit dien hoofde zelf verantwoordelijk voor 
deelname en/of medewerking aan en/of organiseren van de wedstrijd.  

4. In gevallen waarin tijdens een wedstrijd het reglement niet voorziet dient gehandeld te worden in de 
geest van de sport waarbij fairplay altijd voorop moet staan.  

5. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet beslist Njoya, zonodig na het inwinnen van 
sport inhoudelijk, technisch en/of juridisch advies.  

6. Dit wedstrijdreglement kan van tijd tot tijd, onder supervisie van Njoya worden gewijzigd. 

 

Artikel 2 - Intellectueel eigendom 

De Njoya League wedstrijd behoort tot het exclusieve eigendom van Njoya, die alle rechten 
dienaangaande bezit, inclusief en zonder beperkingen, het recht om de Njoya League wedstrijd te 
organiseren, te exploiteren, uit te zenden en te herhalen. Deze rechten omvatten elke vorm van digitale 
media, zowel fotografisch als in video, opgenomen binnen het gebied waar de wedstrijd plaatsvindt, 
ongeacht de eigendom van de apparatuur waarmee het beeldmateriaal is vastgelegd. Alle persoonlijke 
gegevens van de atleten die deelnemen aan de Njoya League wedstrijd, alsmede de gegevens die de 
wedstrijd voortbrengt, inclusief de uitslagen, behoren tot het exclusieve eigendom van Njoya. 

 

Artikel 3 - Portretrecht, foto’s en video’s. 

1. Het gebruik van het portret van deelnemende atleten door de organisatie van de Njoya League is 
beperkt tot het gebruik in verband met de promotie, publiciteit of uitleg over de Njoya League (evenals de 
functies en voordelen hiervan) alsook voor archivering en historische gegevens.  

2. Het delen van Njoya League-foto's en / of -album is toegestaan, mits de credits van de fotograaf 
worden genoemd. Het gebruik van foto's voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder contact 
op te nemen met de Njoya League. 

3. Het delen van Njoya League video’s is toegestaan, mits de credits van de videograaf worden 
genoemd. Het gebruik van video content voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder contact 
op te nemen met de Njoya League. 
 
 
 

 

 



Artikel 4 - AVG gegevensbeheer 

Indien u deelneemt aan de Njoya League, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 
de Njoya League houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan 
derden. De Njoya League respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg 
voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De Njoya League maakt in sommige 
gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOFDSTUK 2 - ORGANISATIE VAN DE NJOYA LEAGUE 
 
Artikel 5 – Categorieën 

1. De wedstrijd is een competitie voor teams.  

2. De categorieën bij de Buddy Teams zijn als volgt: 
a. Female Buddy Team bestaat uit twee (2) vrouwen 
b. Male Team bestaat uit twee (2) mannen 
c. Mix Buddy Team bestaat uit een (1) vrouw en een (1) man 

3. De samenstelling van de Fantastic 4 is als volgt: 
a. twee (2) dames; en  
b. twee (2) heren.  
 

Artikel 6 – Openstelling voor internationale deelnemers 

De Njoya League is ook opengesteld voor deelnemers uit andere landen dan Nederland. 

 
Artikel 7 – Onderdelen 

1. De wedstrijd bestaat uit minimaal drie (3) workout ronden.  

2. Alle ronden tellen even zwaar mee voor het eindklassement. 

 
Artikel 8 – Wedstrijdterrein / Accommodatie 

1. De accommodatie en / of het terrein waar de wedstrijd wordt gehouden moet: 

a. aan de minimaal gestelde afmetingen en inrichtingen voldoen;  
b. een bodem hebben om het desbetreffende wedstrijdonderdeel verantwoord te kunnen beoefenen;  
c. een goede verlichting van de wedstrijd accommodatie hebben.  

2. De wedstrijdorganisatie is verplicht ervoor zorg te dragen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot 
de wedstrijd area, de jury accommodatie, de rekenkamer en andere bij de wedstrijd betrokken ruimten. 

 
Artikel 9 – Wijzigingen voor of tijdens de wedstrijd 

1. De wedstrijdorganisatie kan besluiten (een onderdeel van) de wedstrijd te wijzigen of te annuleren. 
Hierbij dienen onderstaande bepalingen in acht genomen te worden: 

a. Het wijzigen van een onderdeel door de wedstrijdorganisatie tijdens een wedstrijd is alleen toegestaan 
als deze wijziging de instemming heeft van de vertegenwoordiger(s) van Njoya.  
b. Bij slecht weer of onvoldoende conditie van het wedstrijdterrein / accommodatie op de dag(en) van de 
wedstrijd kan / kunnen de wedstrijdorganisatie en de officials besluiten tot opschorting en / of annulering 
van (onderdelen van) een wedstrijd of de wedstrijd (indien mogelijk) te laten verplaatsen. De 
wedstrijdorganisatie is verplicht de deelnemers en haar officials hiervan in kennis te stellen.  
c. Bij gebrek aan deelname kan een wedstrijd alleen worden geannuleerd wanneer de deelnemers en de 
officials hiervan tenminste zeven (7) dagen voor het begin van de desbetreffende wedstrijd in kennis zijn 
gesteld.  

2. Bij vooraf gemelde annulering van de wedstrijd dienen reeds betaalde inschrijfgelden door de 



wedstrijdorganisatie te worden gerestitueerd.  

3. Bij annulering van bijzondere omstandigheden waar de Njoya League geen invloed op heeft 
(noodweer, calamiteiten, brand op locatie, etc) is het de wedstrijdorganisatie toegestaan het inschrijfgeld 
slechts gedeeltelijk te restitueren. 
 

Artikel 10 – Verplichtingen van de wedstrijdorganisatie 

1. De wedstrijdorganisatie dient voor de wedstrijd voldoende (bevoegde) officials aan te stellen.  

2. De wedstrijdorganisatie dient er voor te zorgen dat medische hulp oproepbaar is tijdens de wedstrijd. 
Er dient een bedrijfshulpverlener(s) en / of EHBO-er(s) aanwezig te zijn. De wedstrijdorganisatie dient er 
tevens voor te zorgen, dat er EHBO-materialen aanwezig zijn.  

3. De wedstrijdorganisatie dient er voor te zorgen dat voor aanvang van de wedstrijd het parcours wordt 
nagelopen door de hoofdjury en parcoursbouwers.  

4. De wedstrijdorganisatie dient er zorg voor te dragen dat de wedstrijduitslagen digitaal en binnen drie 
(3) werkdagen na afloop van de wedstrijd worden gepubliceerd.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 3 – DEELNAME 
 

Artikel 11 – Inschrijven en toelatingsvoorwaarden 

1. Een team kan zich inschrijven voor een event totdat de sluitingsdatum voor de inschrijving is 
verstreken.  

2. Inschrijving geschiedt door aanmelding via de officiële website van de Njoya League 
(www.njoyaleague.nl) en het kopen van een individuele deelnemers ticket per teamlid via de webshop.  

3. Een deelnemer dient zich online in te schrijven via de daarvoor door Njoya League voorgeschreven 
procedure, die zal worden gepubliceerd op de officiële website, waarbij online inschrijvingen bindend zijn.  

4. De samenstelling per team is als volgt: 
a. Per Buddy Team worden twee (2) personen ingeschreven: 
Female Buddy Team bestaat uit twee (2) vrouwen 
Male Buddy Team bestaat uit twee (2) mannen 
Mix Buddy Team bestaat uit een (1) vrouw en een (1) man 
b. Per Fantastic 4 worden vier (4) personen ingeschreven: 
Fantastic 4 bestaat uit twee (2) vrouwen en twee (2) mannen  

5. De minimum leeftijd voor deelname is zestien (16) jaar. Echter, de helft van een team is tenminste 
achttien (18) jaar oud. De leeftijd van zestien (16) of achttien (18) jaar dient bereikt te zijn vóór de start 
van het desbetreffende evenement. Deelnemers jonger dan achttien (18) jaar dienen toestemming te 
krijgen van hun ouder(s), voogd of verzorger(s) voor de online inschrijving. 

6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn / haar inschrijving.  

7. Deelnemers die een deelnemer ticket hebben gekocht en waarvan deelname schriftelijk is bevestigd 
door Njoya, hebben het recht om deel te nemen aan deze wedstrijd.  

 
Artikel 12 – Afmelden en wijzigen teamsamenstelling 

1. Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor maar niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen dienen 
zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot vierentwintig (24) uur voor aanvang, schriftelijk af te melden bij 
de organisatie via email: info@njoyaleague.nl.  

2. Indien een deelnemer niet aan het event kan deelnemen en zich heeft afgemeld, is het toegestaan dat 
het deelnemers ticket wordt overgedragen aan een derde, tot uiterlijk één (1) uur voor aanvang van het 
event. Overdracht van het deelnemers ticket aan een derde geschiedt op eigen risico. 

3. Indien een Fantastic 4 deelnemer niet aan het event kan deelnemen en zich af heeft gemeld (vooraf of 
tijdens de competitie), is het in bijzondere gevallen toegestaan dat het Fantastic 4 team met drie (3) 
deelnemers start of voortzet. Hiervoor dient toestemming te worden gevraagd aan de organisatie. Als 
incompleet team de workout niet als voorgeschreven kan uitvoeren, zal er een nul score worden gegeven 
voor de desbetreffende workout.  

4. Indien een Buddy Team deelnemer tijdens het event uitvalt, is het in bijzondere gevallen toegestaan 
dat een Buddy Team met een vervangende atleet de competitie voortzet. Hiervoor dient toestemming te 
worden gevraagd aan de organisatie. In de nieuwe teamsamenstelling zal er een nul score worden 
gegeven voor de desbetreffende workout(s). 

5. Het niet op komen dagen zal resulteren in een “DNS (Did Not Start)” en zal leiden tot diskwalificatie 

http://www.njoyaleague.nl/
mailto:info@njoyaleague.nl


van het team. Het team wordt ook niet langer vermeld op de deelnamelijst. 

6. Het niet voltooien van de wedstrijd zal resulteren in een “DNF (Did not Finish), het team blijft wel 
vermeld op de deelnamelijst. 

7. Deelnemers die zich afgemeld hebben of niet op zijn komen dagen voor een event, krijgen geen 
restitutie van hun inschrijfgeld.  

8. Er kan gekozen worden in welke categorie (Fantastic 4 of Buddy Team) men wenst uit te komen als 
team.  

9. De divisie per team of deelnemer wordt als volgt vastgesteld: 

a. Teams of deelnemers die tijdens het Finale event hebben deelgenomen, mogen in 2020 deelnemen in 
dezelfde of een hogere divisie.  
b. Teams of deelnemers die tijdens het Finale event hebben deelgenomen aan de Master divisie, mogen 
in 2020 deelnemen aan de Main, Master of Top divisie. 
c. Deelnemers mogen alleen deelnemen in een lagere divisie, mits 50% van het team nog niet in een 
hogere divisie, tijdens het Finale evenement van 2018 en/of 2019, heeft deelgenomen. 
d. Deelnemers mogen alleen deelnemen in een lagere divisie, mits 50% van het team nog niet aan een 
van onze evenementen heeft deelgenomen. 
e. Teams of deelnemers die, tijdens het Finale evenement van 2018 en/of 2019, een podium plaats (top 
3) hebben behaald, promoveren automatisch in 2020 naar een hogere divisie.  
f. Deze deelnemers mogen alleen deelnemen aan dezelfde divisie, mits 50% van het team, geen 
podiumplaats (top 3) heeft behaald in deze divisie OF nog niet aan een van onze evenementen heeft 
deelgenomen. 

g. Indien een team zich inschrijft in een lagere divisie dan zoals hierboven beschreven, behoudt de 
organisatie het recht om een gepaste penalty / oplossing toe te passen. 

 
Artikel 13 – Prijsuitreiking 

1. De teams zullen worden gerangschikt na elke ronde. Nadat alle ronden zijn voltooid en het 
eindklassement is opgemaakt, vindt de prijsuitreiking plaats.  

2. De top drie (3) per categorie krijgt een prijs uitgereikt van de wedstrijdorganisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
HOOFDSTUK 4 – DEELNEMERS 
 

Artikel 14 – Verplichtingen deelnemers 

1. Deelnemers dienen op het in het programma vermelde tijdstip en / of het per omroep bekend gemaakte 
tijdstip in de wedstrijd area, bij de briefing en / of bij aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.  

2. Indien een deelnemer te laat voor de wedstrijd verschijnt, kan de deelnemer door de hoofdjury worden 
uitgesloten van deelname.  

3. Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van een official en / of dienstdoende functionaris tijdens een 
wedstrijd op te volgen.  

4. Deelname aan een wedstrijd geschiedt op eigen risico. Njoya is niet aansprakelijk voor blessures en / 
of ander letsel of schade die de deelnemers kunnen oplopen tijdens of ten gevolge van een wedstrijd. 
Njoya is tevens niet aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan de eigendommen van 
deelnemers.  

5. Elke deelnemer dient te beschikken over een toereikende persoonlijke verzekering. Deze verzekering 
dient minstens te dekken: 

a. Elk ongeval dat plaatsvindt voor, tijdens of na de wedstrijd.  
b. Elke ziekte die een deelnemer kan oplopen tijdens de wedstrijd.  
c. De aansprakelijkheid van een deelnemer tijdens een wedstrijd. 
 

Artikel 15 – Gedragingen 

1. Deelnemers dienen: 

a. zich onder alle omstandigheden correct te gedragen 
b. andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers beleefd en met respect te behandelen  
c. verantwoordelijk te zijn voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen 
d. het wedstrijdreglement te kennen, begrijpen en op te volgen 
e. zich aan instructies van officials en / of dienstdoende functionarissen te houden 
f. bij terugtrekking uit de wedstrijd de hoofdjury en / of vertegenwoordiger van Njoya hiervan op de hoogte 
te stellen 
g. geen rommel of spullen achter te laten op de wedstrijdlocatie op andere dan daarvoor speciaal 
aangewezen plaatsen 
h. zich niet te onttrekken aan prijsuitreikingen voor zover deze binnen de voorgeschreven tijdslimiet 
plaatsvinden 

2. Over het algemeen is uitrusting toegestaan die de veiligheid en / of het comfort verbetert, maar geen 
voordeel oplevert. Het volgende is toegestaan: kalk / magnesium (wordt door de organisatie beschikbaar 
gesteld), tape, polsbanden (ter ondersteuning van het gewricht, NIET voor grip-assistentie zoals straps), 
gewichthefriemen, handbescherming en sleeves (ter bescherming van schenen, knieën of ellebogen). Het 
afplakken van materiaal dat beschikbaar wordt gesteld door Njoya League organisatie is niet toegestaan. 
 
3. Onsportief gedrag dat de organisatie, atleten, toeschouwers of evenement sponsors zou benadelen, 



kunnen redenen zijn voor sanctie, opschorting, diskwalificatie, verwijdering van het evenement, 
diskwalificatie van toekomstige evenementen of juridische stappen.  
 
 
Artikel 16 – Protesten 
 
1. Deelnemers aan wie een straf is toegekend en / of score verschillen hebben geconstateerd, hebben 
het recht om in beroep te gaan.  

2. Alle protesten, beroepen, scoren-, verschillen- of uitspraak vragen dienen onmiddellijk en vóór het 
begin van de volgende workout te zijn ingediend bij de hoofdjury. De hoofdjury heeft uiteindelijke autoriteit 
op alle gebeurtenissen en protest uitspraken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HOOFDSTUK 5 – OFFICIALS 
 

Artikel 17 – Algemeen 

1. Officials dienen aangesteld te zijn door de wedstrijdorganisatie.  

2. Officials dienen tijdens een wedstrijd als zodanig herkenbaar te zijn en correct gekleed te zijn.  

3. Officials dienen tenminste een half uur voor aanvang van de wedstrijd of de door hen te beoordelen 
workout aanwezig te zijn in de ‘competition area’.  

4. Aan officials dient toegang te worden verleend tot alle terreinen, gebouwen en tribunes, indien en voor 
zover deze behoren tot de bij de wedstrijd betrokken ruimten.  

5. Onregelmatigheden tijdens wedstrijden dienen door officials te worden gemeld bij de hoofdjury, die 
deze aan de wedstrijdorganisatie rapporteert.  

6. Officials zijn bevoegd deelnemers die zich misdragen een officiële waarschuwing te geven. Zij dienen 
daarvan melding te maken aan de hoofdjury onder schriftelijke opgave van de persoonsgegevens van de 
betrokken deelnemer, van eventuele getuigen en de motivering van de getroffen maatregel.  

7. Een official dient objectief te zijn en te bemiddelen in conflicten. Wanneer een official (of in het geval, 
dat het de hoofdjury betreft) partij is in een conflict, dient een in functie zijnde collega official het principe 
van hoor- en wederhoor toe te passen en dit te rapporteren aan de wedstrijdorganisatie op het 
rapportageformulier van de hoofdjury met vermelding van diens gegevens. 
 

Artikel 18 – Vertegenwoordigers 

1. Njoya is bevoegd één of meerdere vertegenwoordigers aan te stellen. Deze vertegenwoordigt haar op 
de wedstrijd.  

2. De vertegenwoordiger kan te allen tijde onder opgaaf van redenen een deelnemer het (verder) 
deelnemen aan een wedstrijd verbieden, hem uitsluiten of diskwalificeren wanneer niet aan (één van) de 
bepalingen van dit of andere reglementen wordt voldaan, de deelnemer zich onheus gedraagt tegenover 
een official of andere deelnemer, dan wel indien de vertegenwoordiger het vanwege veiligheidsredenen 
niet verantwoord acht, dat een deelnemer (verder) aan de wedstrijd deelneemt.  

3. Een vertegenwoordiger dient een versie van het dan geldende wedstrijdreglement bij zich te hebben, 
die tijdens de wedstrijd door officials geraadpleegd moet kunnen worden. 
 

Artikel 19 – Juryleden voor de workouts 

1. De hoofdjury dient te beschikken over een officieel geldig CrossFit judge certificaat voor het jureren 
van de workouts.  

2. De juryleden voor de workouts dienen te beschikken over een officieel geldig CrossFit judge certificaat 
voor het jureren van de workouts en / of hebben aantoonbare ervaring in het jureren van de workouts.  

3. De juryleden beoordelen de prestaties van de deelnemers volgens de regels voor de desbetreffende 



workout.  

4. Een jurylid stelt het resultaat van de workout ronde vast, is verantwoordelijk voor de juiste invulling van 
het scoreformulier van de beoordeelde workout en dient deze te voorzien van zijn / haar naam en 
handtekening.  

5. Het is een jurylid toegestaan om een mondelinge waarschuwing te geven aan de deelnemer. Een 
waarschuwing wordt naar goeddunken van een jurylid gegeven. Het doel van een waarschuwing is de 
deelnemer attent te maken op een mogelijke (onbedoelde) overtreding van de regels, of vermoeden dat 
de regels zullen worden overtreden. 

6. Het is een jurylid toegestaan een straf (‘penalty’) te geven, wanneer deze van mening is dat de 
oefening niet correct is uitgevoerd, dat oneerlijk voordeel is behaald, of met opzet een onveilige situatie is 
gecreëerd.  

7. Penalties dienen te worden ondergaan in een daartoe aangewezen zone. Wanneer een penalty is 
gegeven moet de deelnemer de instructies van het jurylid opvolgen. Als de penalty voltooid is roept het 
jurylid ‘go’ en mag de deelnemer de wedstrijd vervolgen.  

8. Een jurylid hoeft niet eerst een waarschuwing te geven voordat hij / zij een zwaardere straf oplegt.  

9. Juryleden zijn verplicht overtredingen van een deelnemer te melden bij de hoofdjury, die verplicht is de 
overtreding te onderzoeken en dit in zijn/haar rapportage aan de wedstrijdorganisatie te vermelden. 

 


