Kwalificatieprofiel scheidsrechter - wegatletiek

Algemeen
Ontwikkeld door

Stuurgroep juryopleidingen Atletiekunie

Verantwoording

Vastgesteld door: Afdeling Opleidingen
Op: 10 oktober 2016
Te: Arnhem

Beschrijving van de functie
Kwalificatie

Basis Wedstrijdofficial (BWO) – Scheidsrechter wegatletiek

Functieomschrijving

De scheidsrechter wegatletiek maakt deel uit van de wedstrijdofficials van
een wedstrijd. De scheidsrechter wegatletiek is verantwoordelijk voor een
goede uitvoering van de jurytaken ter bevordering van een goed en
reglementair verloop van de wedstrijd. De scheidsrechter wegatletiek is
verantwoordelijk voor het toezien op het correct naleven van de regels, het
nemen van beslissingen, alsmede het omgaan met deze beslissingen.
Hij/zij kent het wedstrijdreglement maar weet bovenal hoe dit in de praktijk
moet worden toegepast. Hij/zij kent de kritische situaties en weet waar in de
praktijk de meeste fouten worden gemaakt. De scheidsrechter stuurt vanaf
de achtergrond.
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Waarborgen van de kwaliteit en kundigheid van de jury
 Instrueren van juryleden
 Aansturen van juryleden
 Coachen van juryleden
Controleren van de wedstrijduitslagen
Bewaken van de veiligheid voor alle aanwezigen
Ondersteunen van de wedstrijdleider
Toezicht houden op reglementaire wedstrijdvoortgang
 Gedrag deelnemers
 Rondom verzorgingsposten
 Assistentie aan deelnemers
Aannemen en afhandelen van protesten
Voorkomen en oplossen van problemen en conflicten (niet protesten)
Evalueren van de wedstrijd met officials en organisatie
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Typerende
beroepshouding








Werkomgeving

Een wedstrijdleider - weg op BWO-niveau is bevoegd om bij kleine (100 –
1000 deelnemers) actief te zijn in deze functie.

Branche vereisten

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

Doorstroming

N.B. De Atletiekunie moet op basis van de evenementenvisie hierover een
uitspraak doen. (planning half 2017)

Rust en vertrouwen uitstralen (creëren)
Duidelijk communiceren
Verantwoordelijk en proactief handelen
Beslissingen durven nemen
Toegankelijk voor jury en atleet
Herkenbaar zijn

Toetsing1
Een deelnemer kwalificeert zich als BWO-wedstrijdleider/scheidsrechter wegatletiek door een actieve
deelname aan de opleiding en het uitwerken van de opdracht die na de laatste workshop uitgereikt wordt.
Deze uitwerking dient uiterlijk binnen twee weken ter beoordeling aan de docent voorgelegd worden.
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Is dezelfde toets als wedstrijdleider-weg
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