Kwalificatieprofiel starter

Algemeen
Ontwikkeld door

Stuurgroep juryopleidingen Atletiekunie

Verantwoording

Vastgesteld door: Toetsingscommissie afdeling Opleidingen
Op: 25-2-2016
Te: Arnhem

Beschrijving van de functie
Kwalificatie

Basis Wedstrijdofficial (BWO) - Starter

Functieomschrijving

Een starter moet beschikken over een duidelijke stem, geconcentreerd zijn
werk doen, resoluut zijn in zijn optreden, rust uitstralen en niet beïnvloedbaar
zijn. Een starter is samen met het startteam verantwoordelijk voor het
organiseren van de starts binnen het opgestelde chronoloog.
De starter kan na het volgen van de opleiding als starter acteren op
eenvoudige wedstrijden maar heeft bovenal een heel goed inzicht in de
procedurele aspecten die de functie van starter typeren.

Rol
en 1
2
verantwoordelijkheden
3
4
5
6
7
8

Typerende
beroepshouding










01-11-

Zorgt dat het startgebied gereed is voor de wedstrijd
Neemt een nul-start af
Maakt afspraken met het startteam (startcommissarissen, scheidsrechter
enz.) en tijdwaarneming
Bewaakt de veiligheid omtrent het wapen en de omgeving van het wapen
Geeft de juiste commando's en op correcte wijze
Volgt het chronoloog
Zorgt voor goede, korte communicatie(lijnen) tijdens de wedstrijd
Onderhoudt het wapen

Geeft de juiste commando's en op correcte wijze
Is herkenbaar
Doet geconcentreerd zijn werk
Is resoluut in zijn optreden, daadkrachtig maar niet autoritair
Straalt rust uit en wekt vertrouwen bij de deelnemers
Is onpartijdig
Is stressbestendig en flexibel bij wijzigingen in het wedstrijdverloop
(chronoloog).
Is punctueel
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Werkomgeving

Een starter op BWO-niveau is bevoegd om op regionaal niveau actief te zijn
in deze functie. Onder regionale wedstrijden vallen alle wedstrijden die niet
onder de noemer competitie (vanaf D junioren) of Nationaal vallen.

Branchevereisten

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

Doorstroming

De BWO –starter kan in principe de bevoegdheid krijgen om als Competitie
Wedstrijdofficial (CWO) actief te zijn. Een CWO kan, naast bij regionale, ook
bij competitiewedstrijden ingezet worden.
Deze bevoegdheid wordt voor een periode van twee jaar afgegeven.
Gedurende deze periode (welke elk jaar in kan gaan) dient de official aan
enkele criteria te voldoen om een verlenging te krijgen voor weer een periode
van twee jaar.
 Per jaar minimaal één bijscholing voor het niveau voor de betreffende
functie bijgewoond hebben.
 In de afgelopen twee jaar minimaal 5 wedstrijden aantoonbaar als official
actief zijn geweest.
 Minimale beschikbaarheid (vier maal per jaar) en inzet voor wedstrijden
tonen in de afgelopen jaren.
 Bereid zijn binnen het gehele eigen gebied (cluster) te functioneren (en
als gevraagd wordt, eventueel er buiten).
Iedere official met de CWO-bevoegdheid kan in principe de bevoegdheid van
Nationaal Wedstrijdofficial krijgen (NWO). Een NWO kan, naast bij regionale
en competitie, ook bij Nationale wedstrijden ingezet worden.
Deze bevoegdheid wordt voor een periode van vier jaar afgegeven. De
periode gaat steeds in na het bijwonen van en met goed gevolg afgesloten
selectieweekend. Voor dit selectieweekend kan een CWO zich inschrijven.
Men moet daarvoor voldoen aan onderstaande criteria:
 Voldoen aan de criteria welke gesteld zijn voor Competitie
Wedstrijdofficial (CWO).
 Gedurende minimaal twee jaar aantoonbaar actief als official op
competitiewedstrijden zijn geweest
 Bereid zijn binnen geheel Nederland te functioneren
 Daadwerkelijk aantoonbaar volgen van (bij)scholingen
 Daadwerkelijk aantoonbaar geven van (bij)scholingen
 Bereid zijn tot het georganiseerd coachen en “rapporteren” van officials

Toetsing
Een deelnemer kwalificeert zich als BWO-starter door een praktijkbeoordeling. Deze beoordeling vindt plaats
tijdens een regionale wedstrijd. Dit is een wedstrijd op BWO niveau waar ook een junioren, senioren of masters
categorie deelneemt. Je moet tenminste 5x starten, waarvan er 3x een lijnstart. Tijdens het praktijkexamen
wordt de kandidaat ook gevraagd (de keuzes) in je handelen te verantwoorden. De beoordelaar is of NWO
Starter of voormalig NWO starter met goedkeuring van de Atletiekunie.
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