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Beschrijving van de functie
Kwalificatie

Jurylid Algemeen

Functieomschrijving

Het jurylid kan flexibel ingezet worden bij alle wedstrijdonderdelen voor de
diverse uitvoerende taken die het wedstrijdreglement kent. Een jurylid heeft
kennis van de normen en waarden van atletiek, de atleten en mede juryleden.
Hij/Zij kent de gebruiken en regels van de vereniging en locatie waar de
wedstrijd of het evenement plaatsvindt in combinatie met de algemeen
geldende regels die worden voorgeschreven vanuit het wedstrijdreglement.

Rol en
verantwoordelijkheden

 organiseren
 controleren
 communiceren
 rapporteren
van het wedstrijdonderdeel waarvoor het jurylid ingezet wordt.

Typerende
beroepshouding








Werkomgeving

Een Jurylid Algemeen mag zijn/haar taken direct uitvoeren op alle wedstrijden
die binnen Nederland georganiseerd worden.

Branchevereisten

Houdt zich aan de beroepscode. Zorgt voor een veilig sportklimaat.

Doorstroming

Een Jurylid Algemeen kan binnen het jurymodel doorgroeien door zich te
kwalificeren als Basis Wedstrijd Official, bijvoorbeeld in de rol van
scheidsrechter, wedstrijdleider of starter.

volgens reglement het onderdeel afhandelen
duidelijk communiceren
verantwoordelijk en proactief handelen
beslissingen durven nemen
toegankelijk zijn voor atleet
herkenbaar zijn

Toetsing
Indien de cursus is verzorgd door een bevoegd opleider en het lesmateriaal van de Atletiekunie is gebruikt,
ontvangt iedere cursist die door de opleider wordt voorgedragen aan het eind van de cursus een door de
Atletiekunie uitgegeven juryaantekening. Daarmee behaalt de deelnemer de kwalificatie Jurylid Algemeen.
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Kennis en vaardigheden Jurylid Algemeen
Kennis
Het jurylid weet…
 hoe het onderdeel veilig georganiseerd moet
worden
 welke materialen er nodig zijn
 welke jurytaken er nodig zijn







de regels n.a.v. het reglementenboekje die
betrekking hebben op het onderdeel
wat er gecommuniceerd moet worden
met wie er gecommuniceerd moet worden
op welke manier er gecommuniceerd moet
worden
wat er gerapporteerd moet worden
op welke manier er gerapporteerd moet worden
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Vaardigheid
Het jurylid kan…
 het onderdeel organiseren (klaarzetten)
 jurytaken verdelen
 het onderdeel voorbereiden met de atleten
(inwerpen etc.)
 het onderdeel 'uitvoeren'
 het onderdeel 'afronden'
 het onderdeel (arrangement) controleren
 de prestatie controleren (meten) en beoordelen
 de prestatie van een atleet communiceren
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de prestatie op een correcte wijze (duidelijk)
rapporteren

