Memo voor schermer en scheidsrechter
Scheidsrechterscommissie, 1 maart 2007

Aanmelden van scheidsrechters

R

ond het aanmelden van scheidsrechters voor het buitenland is het een en ander is gewijzigd.
Bovendien verloopt de aanmelding van scheidsrechters voor binnenlandse toernooien niet goed en
zijn de declaratieregels en -voorwaarden niet goed bekend. Daarom wil de scheidsrechterscommissie
u via deze memo nog eens op de hoogte brengen.
Binnenlandse toernooien
Een vereniging meldt met zijn schermers het benodigde aantal scheidsrechters aan als de convocatie dit
aangeeft. Toch blijkt dat op vrijwel elk toernooi in Nederland te weinig scheidsrechters aanwezig zijn om de
partijen te leiden: wedstrijdorganisaties hebben moeite met het vinden van bereidwillige scheidsrechters en
verenigingen sturen niet voldoende scheidsrechters mee. Als uw vereniging te weinig scheidsrechters heeft,
meldt schermers dan aan voor een scheidsrechterscursus: ze worden twee keer per jaar aangeboden.

FIE-toernooien
De FIE of de scheidsrechterscommissie van de KNAS zorgt voor het aanwijzen van scheidsrechters.
Niet-FIE-toernooien in het buitenland
In het verleden werd bij de inschrijving van schermers voor buitenlandse wedstrijden die geen officiële FIEwedstrijden zijn gebruik gemaakt van de diensten van KNAS-internationaal. Met een besluit op de ALV
van 2004 kwam zowel aan het inschrijven van schermers door KNAS-internationaal als aan het toewijzen
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van het benodigde aantal scheidsrechters voor het wedstrijdbezoek een einde aan deze praktijk en viel de
verantwoordelijk hiervoor terug op de verenigingen.

“De verenigingen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het nemen
van initiatief bij vinden van scheidsrechters voor alle wedstrijden.”
Het volgende geldt aanvullend:
1.
2.

3.

Voor wedstrijden waarvan op de convocatie vermeld staat dat per x schermers van een vereniging
scheidsrechters zijn vereist, zorgen de verengingen voor scheidsrechters.
Voor wedstrijden waarvan op de convocatie vermeld staat dat per x schermers van een land scheidsrechters
zijn vereist, waarschuwt de verenigingssecretaris de scheidsrechterscommissie één maand voordat hij
een schermer inschrijft. De scheidsrechterscommissie houdt dan de ontwikkelingen van inschrijvingen
voor deze wedstrijd bij en zorgt voor het juiste aantal scheidsrechters. Indien de inschrijving geschiedt
via de Nahouw, wordt de scheidsrechterscommissie automatisch op de hoogte gebracht en is het niet
nodig dat de wedstrijdsecretaris de scheidsrechterscommissie op de hoogte brengt.
Voor wedstrijden waarvan de convocatie geen duidelijkheid geeft of per land of per vereniging
scheidsrechters worden verlangd, vraagt de wedstrijdsecretaris op het moment dat hij een schermer
inschrijft aan de desbetreffende organisatie wat bedoeld wordt. Hierna volgen de stappen 1 of 2.

Cadetten kwalificatie toernooien floret
Aangezien voor de cadetten kwalificatie toernooien geldt dat de wedstrijdorganisatie verwacht dat per x
schermers per land een scheidsrechter wordt meegestuurd ondanks dat dit op de convocatie anders kan zijn
gemeld, geldt de volgende werkwijze:
1.
2.
3.

Inschrijving van schermers geschiedt via de Nahouw
De sluitingsdatum van de inschrijving is 28 dagen voor aanvang van het toernooi
Op de sluitingsdatum van de inschrijving ontvangt de scheidsrechterscommissie automatisch een email waarin wordt gemeld hoeveel schermers deelnemen en waaruit de scheidsrechterscommissie kan
afleiden hoeveel scheidsrechters zij moeten meesturen

Declaraties

Een scheidsrechter kan zijn onkosten vergoed krijgen door het volgende te doen:
1.
2.
3.

Zich 10 dagen voor aanvang van het toernooi melden bij de wapencoördinator van de
scheidsrechterscommissie
Het van de wedstrijd meenemen van een deelnemerslijst en – indien mogelijk - een scheidsrechterslijst.
Het invullen van het declaratieformulier voor internationale wedstrijden dat te downloaden is van de
KNAS website

Zie de uitvoerige omschrijving op het tweede tabblad van het declaratie-formulier of het handboek voor
de scheidsrechter. De tweede actie vervalt indien de scheidsrechter door de commissie wordt uitgezonden.
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