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Referee Kaderavond SWO
29 augustus 2018
Bondsbureau Nieuwegein

•
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AVG

REF- zaken

•

Algemene Verordening Gegevensbescherming

•

Foto’s publiceren-> Gerechtvaardigd

•

belang

•

Aanstellingen (parabadminton)
Refereerapporten
•
•
•

•
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Onregelmatigheden vermeld in het
refereerapport ook melden aan
swo@badminton.nl
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Competitieprogramma
eredivisie

REF- zaken

Starten van de eredivisiewedstrijden
op exacte aanvangstijd; line-up 10
minuten voor aanvangstijdstip
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Ere en eerste divisie
Junior Master refereerapport
Master referee rapport

Referee houdt uitslagen op internet
bij
• Wordt zeer gewaardeerd
• 2018-2019 voortgezet
•
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Wijzigingen UR’s

Wijzigingen UR’s

•

UR Opgelegde Kaarten
•

•

•

Bij een gele kaart is geen protest
mogelijk

UR Junior Master Circuit
•
•

UR Bondscompetitie
•

De leveringsverplicht geldt alleen nog
voor de Eredivisie t/m 3e divisie
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•

Aanduiding onderdelen: ME, VE etc.
Bij de plaatsing wordt de NJRB
gebruikt geldend op het moment van
plaatsen
Toernooiboekje afgeschaft
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Wijzigingen UR’s
Spelregels
•

•

•

•

Bij de plaatsing wordt de NJRB
gebruikt geldend op het moment van
plaatsen
Het circuit loopt per seizoen ipv per
kalenderjaar ivm de finale bij Dropshot
Geen beoordelaar meer
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Spelregels en bijlagen verdeeld over 2 documenten

UR Master Circuit

•

•

“eigenlijke” spelregels + directe bijlagen
(oude plaats op website)
Aanvullingen Spelregels WF
(bij Downloads WF)
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Aanvullingen Spelregels WF

IVWF flink opgeschud

1. IVWF (was AVWF)
“Instructies voor Wedstrijdfunctionarissen”
2. Terminologie
3. Schema voor serveren en ontvangen
4. Instructie invullen telblad
5. Instructie afhandeling wangedrag

- 2 nieuwe hoofdstukken voor Referees:
- aangepast van BWF opzet
naar BNL verhoudingen (tot NK/Bekerfinale e.d.);
- voor evenementen onder AWR/TR/CR
- nuttig overzicht voor referees
- aanpassingen voor SR-hoofdstukken
- kleine aanpassingen voor hoofdstuk SJ’s
- nauwelijks aanpassingen voor LR’s

12

2

3. Instructies en richtlijnen
voor referees

3. Instructies en richtlijnen
voor referees (2)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.1.6. Zo nodig mag de referee de baan op gaan,
zonder dat dat door de scheidsrechter is gevraagd.

Algemeen
Vóór aankomst bij het toernooi
Aankomst bij het toernooi
Meetings en Briefings
(TM, SR, LR)
Baanmanagement en Naar de finaledag
o.a. Voorbereiding, Medisch, Shuttles,
Terugtrekkingen, Omgang met WF en
Spelers/coaches, tijdschema, eindfase

3.5.
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3.6.
3.7.

3.8.

Blessures, ziekte en incidenten
Na het toernooi
rapportage o.a. kaarten, einde
dopingcontroles
Teamtoernooien
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4. Algemeen advies voor het
uitvoeren van de
refereetaak
•

•
•
•

Scheidsrechters (H 5 en 6)
- Volgorde/indeling veranderd
- Aantal aanpassingen

De rol van de referee en relaties tot
andere belanghebbenden
Omgaan met vragen en klachten
Anti-doping en Match-fixing
Media
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5.7.2 Indien er op de baan incidenten hebben
plaatsgevonden, moet de scheidsrechter
onmiddellijk het gedrukte of volledig
ingevulde telblad met vermelding van de
relevante incidenten (zie eventueel IVWF
Hoofdstuk 2, “Terminologie” sectie 7, voor
voorbeelden) naar de referee brengen.
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5.11.3.
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Scheidsrechters (H 5 en 6) (2)

Scheidsrechters (H 5 en 6) (3)

5.11.2. Het spel kan worden onderbroken door de
referee of de scheidsrechter, indien omstandigheden die de spelcondities beïnvloeden dit vergen.
5.11.3. Indien een baan of de onmiddellijke
omgeving daarvan tijdens een partij moet worden
gerepareerd, of tijdelijk niet bespeelbaar is, dient
de scheidsrechter de referee te roepen (of de
referee gaat zelf naar de baan); het spel wordt dan
onderbroken totdat de baan weer klaar is om op te
spelen.

5.13.3. De referee is de enige die beslist over de
snelheid van de te gebruiken shuttle. Indien beide
partijen een andere snelheid willen, dient de
referee onmiddellijk te worden geroepen. De
referee zal zo nodig de snelheid van de shuttle
laten testen.
5.14.3.1. Als de scheidsrechter niet zeker is of de
speler wel terecht een blessure of ziekte aanvoert
om op te geven, moet hij de referee roepen.
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Scheidsrechters (H 5 en 6) (4)

Scheidsrechters (H 5 en 6) (5)

5.16. Partij gestopt door de Referee

5.17.4.1. De scheidsrechter dient de toelichting
volgens de standaardterminologie te gebruiken om
het specifieke wangedrag uit te leggen.

5.16.1. Wanneer de referee de baan op komt
tijdens een kwalificatieronde en de
scheidsrechter meedeelt dat een
speler/paar in de partij is gepromoveerd
naar het hoofdtoernooi, roept de SR :

6.4. Roep de Referee op de baan bij een probleem
waarvan u niet zeker bent dat u het zelf kan
afhandelen.

5.16.1.1. “Partij gestopt door de Referee. Speler W (of spelers
W en X) gepromoveerd naar het hoofdtoernooi” en
5.16.1.2. “Speler Y (of spelers Y en Z) door naar de
volgende ronde/hoofdtoernooi”.
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Terugkoppeling Referee
Kennistoets
Terminologie
•
•
•

Andere indeling: voorafgaand/begin/tijdens/einde partij
Wat nieuwe terminologie
Nieuwe secties:
4. Toelichting op servicefouten
5. Toelichting op waarschuwingen en fouten
7. Melding van incidenten op het telblad
(met voorbeelden).
Tabel “Incidenten” in “Instructie Invullen Telblad”
(IVWF bijlage 4.1) vergelijkbaar aangepast.
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Rondvraag en Sluiting

Badminton Toernooi Planner

• Samenvoegen lotingsgroepen
• Planning toernooi/ Tijdschema controleren
• Speler eigenschappen aanpassen
•
•
•
•
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•

Wie

Loting toernooi
Gebruik status
Vervangen in schema’s
Demo- programma
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