
 
 

Wat moet een jurylid doen voor een wedstrijd? 
(Piste- of indoorwedstrijd) 

 
 
 

Wat moet een jurylid doen vóór een wedstrijd? 
 

- Het jurylid ontvangt van de provinciale aanduider, per email of per post, een convocatie. 
 

- Hij zorgt ervoor tijdig aanwezig te zijn op deze wedstrijd (liefst ten laatste 30’ voor het 
voorziene aanvangsuur). Voor de hoofdscheidsrechter en het jurylid dat de tuigen moet 
controleren bedraagt dit 1 uur. 

 
-  Indien belet, zo snel mogelijk de aanduider en de hoofdscheidsrechter verwittigen! 

 
Taken op de dag van de manifestatie 
 

A. SCHEIDSRECHTER    
 
Bij aankomst op de piste of in de indoorhal controleert hij alle installaties die tijdens de meeting 
worden gebruikt. Hij neemt contact op met de organisator en vraagt voldoende uurroosters en 
kostennota’s vrijwilligers. 
 
De scheidsrechter controleert het programma met de aanvraag van de organisator (NIET aangevraagde 
nummers dienen geschrapt te worden). Eventueel ontvangt hij drankbonnen voor tijdens of na de 
meeting (deze kunnen ook door de organisator verdeeld worden). 
 
Bij jeugdmeetings informeert hij bij de organisator of er vanaf een bepaald aantal deelnemers maar 2 
pogingen per kampproef worden toegestaan (beslissing van de organisator). 
OPMERKING: BIJ MEERKAMPEN ALTIJD 3 POGINGEN. 
 
Alle vastgestelde gebreken bij het klaarmaken van het wedstrijdterrein meldt hij aan de organisator en 
vraagt deze zo snel mogelijk aan te passen. 
 
De scheidsrechter noteert de aanwezigheid van de aangeduide juryleden. 
 
De starters, de medewerkers voor chrono, aankomst, nazicht tuigen, windopmeting en E.T. worden 
aangeduid door de provinciale aanduider.     
 
De scheidsrechter bezorgt de chronobladen aan de chef-chrono, de windbladen aan het jurylid 
aangeduid voor de windopmeting.  
 
Als dit niet op voorhand gedaan werd door de aanduider verdeelt hij de juryleden voor de 
kampproeven volgens het aantal aanwezigen over de verschillende proeven. 
Hij duidt tevens de chef-jury voor de verschillende kampproeven aan. 
 
Verder controleert de scheidsrechter, of de scheidsrechter kampen, tijdens de wedstrijd alle uitslagen 
van de kampproeven alvorens deze af te geven op het clubsecretariaat.  
Alle betwistingen worden in de eerste plaats beslist door de chef-jury van de proef. Indien de atleet 
niet akkoord gaat met deze beslissing wordt de hoofdscheidsrechter erbij betrokken. Indien de atleet 
nog altijd NIET akkoord gaat, dient hij een schriftelijke klacht bij de hoofdscheidsrechter in, vergezeld 
van 12,50 euro. Als achteraf de atleet in zijn recht blijkt, krijgt hij deze 12,50 euro terug. 
 
Na de wedstrijd MOET hij van de inrichter TWEE uitslagen krijgen samen met de bladen van de chef-
jury (indien op blad), anders moet hij alle inschrijvingskaartjes met de resultaten erop krijgen. 
 
Na de wedstrijd controleert hij de resultaten opgemaakt door de inrichter met de bladen van de chef-
jury en verbetert eventuele fouten. Hij stuurt een verslag van de meeting en ÉÉN uitslag op naar de 
VAL.  



De scheidsrechter moet de uitslag en wedstrijddocumenten of kaartjes 3 maanden bijhouden. 

B. DE HOOFDSCHEIDSRECHTER (KBAB – richtlijnen)  

(1)  De Scheidsrechter is belast met de leiding van de wedstrijd en is verantwoordelijk voor de goede 
uitvoering van het programma.  

(2)  Hij gaat, bij afwezigheid van de competitiesecretaris, na of alle officie ̈len aanwezig zijn en duidt, 
indien nodig, plaatsvervangers aan.  

(3) In samenwerking met de terreinpolitie moet hij erover waken dat slechts de daartoe bevoegde 
personen tot het middenterrein toegelaten worden.  

(4) Hij is verantwoordelijk voor de toepassing van het reglement en beslist in alle technische zaken die 
zich tijdens de wedstrijd voordoen en die blijkbaar niet voorzien zijn in dit reglement. 

(5) Hij zal slechts beslissen over de rangschikking in een loopwedstrijd als de aankomstrechters niet tot 
een beslissing kunnen komen over een plaats of plaatsen. 

(6) Hij treedt onder geen enkele voorwaarde op als Jurylid of Commissaris. Hij mag gelijk welke actie 
of beslissing nemen volgens de reglementen op basis van zijn eigen waarnemingen 

(7) Hij moet alle resultaten nazien, eventuele problemen oplossen en bij kampproeven toezicht houden 
bij de opmeting van records. 

(8) Indien, naar zijn mening, er zich omstandigheden voordoen tijdens de wedstrijd, waarbij de 
rechtvaardigheid vereist dat een proef opnieuw betwist wordt, is hij gemachtigd de proef ongeldig te 
verklaren en deze opnieuw te laten betwisten, hetzij op dezelfde dag, hetzij op een later tijdstip, dat 
hij naar eigen goeddunken bepaalt.  

(9) Hij heeft de bevoegdheid tijdens een kampproef deze van plaats te veranderen, indien naar zijn 
mening de omstandigheden deze verplaatsing rechtvaardigen. Zo een wijziging zal echter slechts 
geschieden nadat een beurtronde volledig afgewerkt is. 

Noot : Noch de windsterkte, noch de verandering van windrichting is een aanvaardbaar argument om 
van kampplaats te veranderen. Dus ook niet omdat de atleten of de trainers dit nodig vinden.  

WIJZIGING – AANPASSING IAAF artikel 125.5  dd. 15/2/2013  
De scheidsrechter heeft het recht om elke atleet te waarschuwen of uit te sluiten voor onsportief of 
indecent gedrag. De waarschuwing zal aan de atleet gemeld worden door hem een gele kaart te tonen, 
de uitsluiting door hem een rode kaart te tonen. De waarschuwingen en de uitsluitingen zullen op het 
wedstrijdresultaat vermeld worden en zullen worden medegedeeld aan de Wedstrijdsecretaris en aan 
de andere Scheidsrechters.  
Tijdens kampioenschappen zullen de Chef-Kamp en Chef-Commissaris het recht hebben om 
Art.125.5 toe te passen. Zij dienen dit dan wel te melden aan de scheidsrechter. 
  
 

C. JURYLEDEN 
 
De starters  
 

- Doen voor de wedstrijd een nulcontrole. 
- Werken samen met de ET operator om voor alle wedstrijden een ET te bekomen; 
- Fungeren als starter en terugroepstarter. 
- De hulpstarter is verantwoordelijk voor het plaatsen van de atleten in banen (bij 

sprintproeven) en aan de startlijn (bij langere afstanden). 
- Hij meldt de aankomstrechters en de ET eventuele veranderingen of afwezigen. 
- Starters voeren steeds een correcte startprocedure uit. 
- Stellen de valse starts vast; melden deze door middel van een geel/zwarte of rood/zwarte 

kaart (uitsluiting) naargelang de aard van de wedstrijd of categorie van atleet. (meerkamp, 
jeugdwedstrijd, masters enz……)  



- Zo geen van de atleten schuld heeft aan een onregelmatigheid bij het startgebeuren, of bij een 
technisch probleem moet men de groene kaart tonen en de start herbeginnen.   

- Zij maken de aankomstrechters/chrono’s en de ET, door middel van een signaal, duidelijk dat 
zij klaar zijn voor de volgende loopwedstrijd. 

 
Als er geen Scheidsrechter voor de start aangeduid is, heeft de Starter het recht om Art.125.5 toe 
te passen. Hij moet dit dan wel melden aan de scheidsrechter.  
 
Aankomstrechters 
 

- Noteren de aankomstvolgorde. 
- Bij loopwedstrijden over meerdere ronden zijn zij verantwoordelijk voor het tellen van de 

ronden. 
- Bellen voor de laatste ronde. 

   
Commissarissen 
 

- Zien toe op overtredingen van de reglementen bij loopwedstrijden (zwenklijn, afstand 
verkorten, hinderen, stokwissel, ...) en melden deze aan de scheidsrechter. 

 
Chrono 
 

- Chef-chrono ontvangt chronobladen van de hoofdscheidsrechter. 
- Noteert de resultaten van de chrono en noteert de tijd. 
- Maakt de starters, door een signaal, duidelijk dat ze klaar zijn voor de volgende loopproef. 
- Geeft de chef-aankomst het resultaat dat hij moet noteren op zijn uitslagenblad. (enkel dit van 

de eerste atleet als de elektronische tijdopname niet gefaald heeft). 
 
ET 
 

- De operator ET moet ook tijdig ter plaatse zijn om zijn installatie te plaatsen. 
- Hij heeft een secretaris om de resultaten te noteren op een ET-chronoblad, indien niet 

rechtstreeks doorgelinkt. 
- Voor de langere afstanden, vanaf 800m, moet de organisator een estafette of 

communicatiemiddel voorzien om het resultaat van de aankomstrechters tot bij hem te 
brengen. 

 
Nazicht tuigen 
 

- Het aangestelde jurylid wordt 1u voor begin van de organisatie verwacht. 
- Hij controleert de werptuigen van de inrichtende club en alle persoonlijke tuigen die door de 

atleten worden meegebracht en merkt ze. 
- Hij BEWAART deze tot de chef-jury deze tuigen komt halen. 
- De chef-jury gaat de tuigen halen. Hij is er verantwoordelijk voor dat deze tuigen op de 

kampplaats toekomen. 
 
HIJ MELDT MOGELIJKE NIET COMFORME TUIGEN OGENBLIKKELIJK AAN DE HOOFDSCHEIDSRECHTER! 
 
Windopmeting 
 

- Het jurylid aangeduid voor deze functie krijgt de windbladen van de scheidsrechter. 
- Hij maakt zich de werking van het toestel van de club eigen. 
- Hij werkt samen met de chef-jury van het ver- of hinkstapspringen (volgorde der atleten en 

nieuwe volgorde na 3 sprongen voor de 8 beste atleten). 
 
Kampjuryleden 
 

- Begeven zich naar hun kampplaats ongeveer 30’ voor begin van hun proef. 
- De chef-jury haalt de deelnemerslijsten af op het clubsecretariaat. 
- De chef-jury verdeelt de taken op zijn/haar proef. 
- Organiseren de opwarming (bij werpproeven in volgorde van het wedstrijdblad). 
- Bij hoogspringen moet er bij de organisator naar de opgelegde hoogten worden gevraagd en 

aan de deelnemende atleten op welke hoogte zij wensen aan te vangen. 



- Bij polsstokspringen geldt dezelfde procedure en moet er ook worden gevraagd op welke 
 afstand de palen moeten staan. 

 OPGELET: de polsstokken moeten gecontroleerd worden op mogelijke  onregelmatigheden 
(verdikking om het schuiven van de handen tegen te gaan). 


