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Definitie
Een jurylid is een fysieke persoon die door zijn bekwaamheid, zijn morele rechtschapenheid
en zijn ervaring geschikt bevonden is om de bestaande regels en reglementen die van
toepassing zijn tijdens atletiekwedstrijden georganiseerd onder het gezag van de IAAF, de
EAA, de KBAB, de VAL en de LBFA toe te passen.

Graden
Er zijn in België 4 graden van actieve juryleden:
a. clubjurylid;
b. jurylid niveau I;
c. jurylid niveau II;
d. jurylid niveau III.
Er bestaan specialisaties voor juryleden in volgende domeinen:
a. snelwandelrechter;
b. starter;
c. fotofinish operator;
d. opmeter van wegwedstrijden;
e. doping control officer;
f. meetingleider.
De NCO kan beslissen om extra specialisaties te creëren.
Er zijn 3 graden van erejuryleden:
a. erejurylid niveau I;
b. erejurylid niveau II;
c. erejurylid niveau III.

Toelatingsvoorwaarden
Het jurylid moet aangesloten zijn bij een vereniging van de VAL of de L.B.F.A.
Het jurylid is geslaagd in de toelatingsproeven georganiseerd door de NCO, de VCJ of de
CFO.
Het jurylid is minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin hij het brevet van
clubjurylid of jurylid niveau I behaalt.

Kandidatuur
De aanvraag om in te schrijven om het brevet van clubjurylid of jurylid niveau I te behalen,
gebeurt bij het secretariaat van de VCJ.
De aanvraag is vergezeld van een digitale foto (formaat identiteitskaart) alsook van de naam
van de club waarbij de aanvrager aangesloten is en het VAL aansluitingsnummer.
De aanvraag om in te schrijven voor een bevorderingsexamen gebeurt bij het secretariaat van
de VCJ.
De aanvraag om erejurylid niveau I te worden gebeurt bij de PCJ secretaris.
De aanvraag om erejurylid niveau II of niveau III te worden gebeurt bij het secretariaat van
de VCJ.

Procedure tot het behalen van het brevet clubjurylid
Het kandidaat clubjurylid volgt een opleiding van 3 uur bestaande uit een theoretisch deel en
een praktische rondleiding.
Deze opleiding wordt gegeven door één van de de provinciale lesgevers of door een door de
VCJ goedgekeurd ervaren jurylid.
De kandidaat is nu clubjurylid en ontvangt een jurybadge.

Procedure tot het behalen van het brevet niveau I
Het kandidaat jurylid niveau I volgt een theoretische opleiding van 3 uur.
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Na deze theoretische opleiding krijgt de kandidaat een praktische rondleiding van 3 uur.
Na deze praktische rondleiding legt de kandidaat een schriftelijke proef af waar hij minstens
60 % moet behalen om te slagen.
De kandidaat is nu jurylid niveau I en ontvangt een jurybadge.
Het jurylid niveau I moet zijn praktische opleiding vervolmaken door op te treden tijdens
drie wedstrijden (1 maal bij een loopproef; 1 maal bij een werpproef en 1 maal bij een
springproef).
Wanneer binnen de 12 maanden na het afleggen van de schriftelijke proef niet voldaan wordt
aan deze stagevoorwaarden wordt het jurylid niveau I van ambtswege uit het jurybestand
geschrapt.

Procedure tot het behalen van het brevet jurylid niveau II
Een jurylid in het bezit van het brevet jurylid niveau I mag, na 2 jaar op regelmatige wijze
actief geweest te zijn, zich inschrijven via het VCJ secretariaat om deel te nemen aan het
examen tot het verkrijgen van de graad van jurylid niveau II.
De NCO oordeelt over de ontvankelijkheid van deze kandidatuur.
De NCO heeft het recht kandidaten toe te laten die niet voldoen aan deze voorwaarden.
Het examen tot het behalen van het brevet van jurylid niveau II wordt om de twee jaar,
tijdens het eerste trimester van de onpare jaren, georganiseerd door de examencomissie
samengesteld door de NCO.
De kandidaat die op het schriftelijke examen minstens 65 % van de punten behaalt, slaagt en
behaalt de graad jurylid niveau II. Deze wordt afgeleverd door de NCO.
Het jurylid niveau II moet zijn praktische opleiding vervolmaken door op te treden tijdens
minimaal vijf wedstrijden waarvan minimaal 2 als scheidsrechter. Hij zal hierbij gecoacht en
beoordeeld worden door een ervaren jurylid niveau III of niveau II.
Wanneer binnen de 12 maanden na het afleggen van het schriftelijk examen niet voldaan
wordt aan deze praktische vervolmakingsvoorwaarden wordt het jurylid van ambtswege
teruggeplaatst in het kader als jurylid met brevet jurylid niveau I.

Procedure tot het behalen van het brevet jurylidniveau III
Een jurylid in het bezit van het brevet jurylid niveau II mag, na 2 jaar op regelmatige wijze
actief geweest te zijn, zich inschrijven via het VCJ secretariaat om deel te nemen aan het
examen tot het verkrijgen van de graad van jurylid niveau III. Op regelmatige wijze actief
wordt gedefinieerd als minstens 50 prestaties (1 prestatie is maximum 5 uur; wedstrijden van
langer dan 5 uur tellen voor 2 prestaties) geleverd hebben en minstens 5 maal actief geweest
zijn als scheidsrechter.
De NCO oordeelt over de ontvankelijkheid van deze kandidatuur.
De NCO heeft het recht kandidaten toe te laten die niet voldoen aan deze voorwaarden.
Het examen tot het behalen van het brevet van jurylid niveau III wordt om de twee jaar,
tijdens het eerste trimester van de onpare jaren, georganiseerd door de examencomissie
samengesteld door de NCO.
De kandidaat die op het schriftelijke examen 75 % van de punten behaalt, wordt toegelaten
tot de stage.
De stage loopt over de periode van 1 jaar die start onmiddellijk na het schriftelijke gedeelte.
Elk kandidaat jurylid zal minstens 5 maal, waarvan minimaal 2 maal als scheidsrechter,
beoordeeld worden tijdens deze stage.
De kandidaat die slaagt in de stage wordt toegelaten tot het mondelinge examen.
De kandidaat die tijdens het mondelinge examen minstens 75 % van de punten behaalt,
slaagt en behaalt de graad jurylid niveau III. Deze wordt afgeleverd door de NCO.
De kandidaat die niet slaagt in de stage of het mondelinge gedeelte mag deelnemen aan
respectievelijk de eerstvolgende stage of het eerstvolgende mondelinge examen zonder de
voorgaande proeven opnieuw af te leggen.
De kandidaat die niet slaagt in de herkansing zoals gedefinieerd in punt 1.8.9 dient de ganse
procedure vanaf 1.8.1 opnieuw te doorlopen.
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Procedure tot het behalen van een specialisatiebrevet
Het jurylid dat een specialisatiebrevet wil behalen, moet deelnemen aan een bijkomende
proef met betrekking tot de betrokken specialisatie.
Deze bijkomende proef bestaat uit een mondelinge opleiding, eventueel gevolgd door een
schriftelijk examen, en een praktijkoefening die beide betrekking hebben op de specifieke
materie van de betreffende specialisatie.
De NCO kan zich hiervoor laten bijstaan door een ervaren specialist in de betreffende
materie.
Het jurylid dat een specialisatiebrevet wil behalen dient zich hiervoor in te schrijven via het
VCJ secretariaat.
De NCO oordeelt over de ontvankelijkheid van deze kandidatuur.

1.10. Optreden als jurylid
1.10.1.

1.10.2.
1.10.3.

1.10.4.
1.10.5.

Een jurylid, opgeroepen voor een wedstrijd, wordt verondersteld vanaf zijn aanmelding tot
het einde van de wedstrijd de jurytaken uit te oefenen zoals hem opgedragen door de
scheidsrechter.
Een jurylid in het bezit van een atletenlicentie mag niet optreden tijdens organisaties
waaraan hij deelneemt als atleet.
Als de omstandigheden dit vereisen mag een een jurylid in het bezit van een atletenlicentie
en die deel neemt aan een wedstrijd op speciale vraag van de scheidsrechter optreden als
jurylid tijdens deze organisatie, maar niet bij de wedstrijden waaraan hij zelf deelneemt.
Een erejurylid wordt niet meer opgeroepen door de aanduider om op te treden als jurylid.
Als de omstandigheden dit vereisen mag een een erejurylid op speciale vraag van de
scheidsrechter optreden als jurylid tijdens een organisatie.

1.11. Optreden als clubjurylid
1.11.1.
1.11.2.

1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.11.6.

Een clubjurylid mag enkel optreden tijdens wedstrijden georganiseerd door zijn eigen club.
Een clubjurylid mag tijdens de wedstrijden georganiseerd door zijn eigen club volgende
functies niet uitoefenen: wedstrijdleider, scheidsrechter, scheidsrechter/chef kampen, starter,
chef commissaris, chef tijdopname, chef aankomst, chef fotofinish.
Een clubjurylid mag niet optreden tijdens kampioenschappen mede georganiseerd door zijn
club.
Een clubjurylid mag niet optreden tijdens wedstrijden van de Beker Van Vlaanderen.
Als de omstandigheden dit vereisen mag een een clubjurylid op speciale vraag van de
scheidsrechter optreden als jurylid tijdens organisaties van andere verenigingen.
Een clubjurylid zal niet meetellen voor het behalen van bepaalde quota zoals vastgelegd in
het Huishoudelijk Reglement van de VAL.

1.12. Rechten en plichten van een jurylid
1.12.1.
1.12.2.

1.12.3.

1.12.4.

Bij aankomst op het terrein moet het jurylid zich melden bij de scheidsrechter en dit
minstens 1 uur voor de aanvang van de competitie.
Indien het jurylid aangeduid is voor een organisatie en verhinderd, moet hij dit zo snel
mogelijk melden aan de aanduider. Bij onvoorziene verhindering op het laatste moment
moet hij dit ook onmiddellijk melden aan de aangeduide scheidsrechter of wedstrijdleider.
De belangrijkste plichten van een jurylid zijn:
a. moreel rechtschapen zijn;
b. te alle tijde en in alle omstandigheden een positieve houding aannemen tegenover de
atleten en hun omgeving alsook tegenover de organisatoren van wedstrijden;
c. de regels en reglementen op een correcte en sportieve wijze toepassen;
d. over een aangepaste en correcte houding en kledingkeuze beschikken;
e. correct en snel antwoorden op de door de VCJ opgestuurde vragenlijsten en andere
correspondentie;
f. zich op op regelmatige basis bijscholen.
Een jurylid heeft het recht een schriftelijke klacht in te dienen bij de VCJ indien hij zich in
het kader van de uitoefening van zijn jurytaken benadeeld voelt door het gedrag of houding
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van iemand anders.

1.13. Activiteit als jurylid stopzetten
1.13.1.
1.13.2.

1.13.3.
1.13.4.
1.13.5.

1.13.5.
1.13.6.

Ieder jurylid heeft het recht zijn activiteit als jurylid te stoppen en ontslag te nemen.
De VCJ mag een jurylid wegens onvoldoende optreden, wegens onbekwaamheid of wegens
een opgelegde disciplinaire sanctie schrappen of in inactiviteit plaatsen. Het jurylid heeft het
recht hierover gehoord te worden.
Een jurylid mag inactiviteit aanvragen. Deze inactiviteit mag een looptijd van 2 jaar niet
overschrijden. Nadien wordt het jurylid van ambtswege geschrapt.
Een jurylid in inactiviteit mag aan het VCJ secretariaat vragen om de inactiviteit
onmiddellijk te beëindigen.
Ieder jurylid dat niet regelmatig actief is en/of zijn jaarlijks inlichtingenblad niet terugstuurt
naar het VCJ secretariaat mag door de VCJ geschrapt worden. Zowel hijzelf als zijn club als
de provinciale aanduider zullen alvorens de VCJ tot schrapping over gaat hiervan verwittigd
worden en tijd krijgen om deze schrapping aan te vechten.
Elke definitieve schrapping zal door het VCJ secretariaat meegedeeld worden aan de
betrokkene, aan zijn club en aan de provinciale aanduider.
Een jurylid dat niet meer bij een vereniging aangesloten is wordt van ambstwege in
inactiviteit geplaatst.

1.14. Heropneming in het jurykader
1.14.1.
1.14.2.

Een jurylid dat van club verandert, wordt indien hij binnen de 24 maand heraansluit bij een
nieuwe club in dezelfde graad heropgenomen.
Na een inactiviteit of stopzetting van de juryfuncties, om gelijk welke reden, van meer dan 2
jaar zal het geschrapte jurylid het jurykader opnieuw kunnen vervoegen als jurylid niveau I
na het afleggen van de proeven zoals voorzien in 1.6.

1.15. Toegangskaart
1.15.1.

1.15.2.

1.15.3
1.15.4.
1.15.5.

Elk actief jurylid van niveau I, II en III dat gedurende het vorige seizoen op minstens 6
competities gejureerd heeft, heeft recht op een toegangskaart die hem gratis toegang verleent
tot alle wedstrijden georganiseerd door de KBAB, de VAL, de LBFA, alsook door elke VAL
of LBFA club.
Elk erejurylid heeft recht op een toegangskaart die hem gratis toegang verleent tot alle
wedstrijden georganiseerd door de KBAB, de VAL, de LBFA, alsook door elke VAL of
LBFA club.
Deze gratis toegangskaart is strikt persoonlijk en wordt jaarlijks afgeleverd door het VCJ
secretariaat.
Deze kaart kan ingehouden worden door de VCJ in geval van misbruik of disciplinaire
maatregelen.
Een clubjurylid heeft geen recht op een gratis toegangskaart.

1.16. Jurybadge
1.16.1.
1.16.2.

1.16.3.

De VCJ levert aan ieder jurylid een jurybadge die verplicht moet gedragen worden wanneer
het jurylid in functie is.
De jurybadges hebben volgende kleuren:
a. grijs voor een clubjurylid
b. wit voor een jurylid niveau I
c. groen voor een jurylid niveau II
d. rood voor een jurylid niveau III
e. blauw voor een jurylid snelwandelrechter niveau I; II en III.
De scheidsrechter draagt een badge in de nationale driekleur.
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Nationale jurycommissies
2.1.

NCO/CNO

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

De NCO is samengesteld uit vier leden, 2 uit de VAL en 2 uit de LBFA.
De VAL leden van de NCO worden benoemd door de VCJ.
De voorzitter van de VCJ maakt automatisch deel uit van de NCO.
De NCO is bevoegd voor de klachten betreffende de toepassing van wedstrijdreglementen op
nationaal nivau.
De NCO is eveneens in de ruimste mate bevoegd voor alles wat de jurywerking op nationaal
niveau aangaat.

2.1.5.

2.2.

NCO examencommissie

2.2.1.

De NCO examencommissie is samengesteld uit vier of zes leden, 2 of 3 uit de VAL en 2 of 3
uit de LBFA.
De VAL leden van de NCO examencommissie worden benoemd door de VCJ.
De NCO examencommissie is bevoegd voor:
1. De inhoud van de vragen
2. Het waardecijfer per vraag
3. De modelantwoorden
4. De puntentoekenning
5. Evaluatiemethode voor stagelopende kandidaat niveau III
6. Praktische proef specialisaties

2.2.2.
2.2.3.

2.3.

NCO examenberoepscommissie

2.3.1.

De NCO examenberoepscommissie is samengesteld uit de voorzitters van de VCJ en de
CFO die bij voorkeur geen effectief lid zijn van de NCO examencommissie.
Zij beslissen per unanimiteit.

2.3.2.

2.4.

Juryaanduiding commissie

2.4.1.

De juryaanduidingen voor internationale organisaties, internationale kampioenschappen en
nationale kampioenschappen gebeuren door de twee NCO aanduiders in samenspraak met de
twee NCO voorzitters.
De juryaanduidingen voor wedstrijden georganiseerd door de VAL gebeuren door de VAL
aanduider in samenspraak met de VCJ voorzitter.
De provinciale aanduiders zijn verantwoordelijk voor de aanduidingen van alle andere
wedstrijden die in hun provincie plaats vinden.
De provinciale aanduiders doen in eerste instantie een beroep op de juryleden uit hun
provincie. In geval van problemen mogen zij na akkoord van de betrokken provinciale
aanduider juryleden aanduiden uit een andere provincie.
Alle aanduidingen van VAL juryleden voor internationale organisaties, internationale
kampioenschappen, nationale kampioenschappen en voor wedstrijden georganiseerd door de
VAL worden verstuurd vanuit het VCJ secretariaat.
Alle aanduidingen van de provinciale aanduiders worden verstuurd door de provinciale
aanduiders.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

Andere jurybrevetten uitgereikt door de KBAB, de EAA of de IAAF
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

NTO panel
De NCO zal vierjaarlijks in het Olympisch jaar een NTO panel samenstellen.
Dit panel zal bestaan uit een beperkt aantal door de NCO leden gekozen juryleden van het
hoogste niveau.
Dit panel wordt ambsthalve aangevuld met de juryleden van de EAA of IAAF ITO lijst.
Uit de leden van dit panel worden de meetingdirecteurs en scheidsrechters gekozen voor de
internationale organisaties, internationale kampioenschappen, nationale kampioenschappen
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en de ligakampioenschappen.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.

Internationale brevetten
De EAA en IAAF organiseren op regelmatige tijdstippen opleidingen voor juryleden.
De EAA en IAAF organiseren op regelmatige tijdstippen examens voor juryleden.
De NTO panelleden die minstens voor de tweede opeenvolgende termijn lid zijn van het
NTO panel en voldoen aan de door de EAA of IAAF gestelde voorwaarden mogen zich
kandidaat stellen bij het VCJ secretariaat voor deelname aan deze opleidingen en examens.
De NCO is verantwoordelijk voor het voorstellen van de kandidaten aan de EAA of IAAF.
Voor specifieke opleidingen of examens mag de NCO afwijken van artikel 3.2.3.

Barema van terugbetaling van de onkosten van de juryleden
De verschillende vergoedingen worden vastgelegd door de NCO en in een afzonderlijke bijlage
gepubliceerd.

Niet voorziene bepalingen
Alle gevallen die niet in dit reglement voorkomen, worden door de NCO in unanimiteit beslecht.
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