Nieuwe opleiding voor jurylid niveau 1 en voor clubjurylid.
Wat zijn de taken van een jurylid niveau 1?
Als jurylid niveau 1 engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging alsook bij
andere verenigingen. Als jurylid niveau 1 kan je, indien je na verloop van tijd voldoende ervaring
opgedaan hebt, als chef verantwoordelijk zijn voor een proef of een bepaalde functie.
De dagopleiding voor jurylid niveau 1 gaat door op zaterdag 9 maart 2019 om 9.30 uur in de kantine
van DCLA Atletiek Arena Gaston Roelants, Diestsesteenweg 272, 3010 Kessel-Lo.
Lunchpakket meebrengen voor de middagpauze.

Wat zijn de taken van een clubjurylid?
Als clubjurylid engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging. Je wordt nooit
opgeroepen om te jureren op andere terreinen. Een clubjurylid kan de lat opleggen bij het
hoogspringen, de meter vasthouden bij de kampnummers, enz… Als clubjurylid kan je evenwel niet als
chef of voor een bepaalde functie optreden.
De praktische opleiding gaat door op zondag 28 april 2019 om 10.00 uur op de piste van OEH
Provinciedomein Huizingen, Torleylaan, 1654 Huizingen.

Wat zijn de procedures tot het behalen van het brevet?
Voor jurylid niveau 1: Je volgt de dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel ( 2.30 uur) en een
praktische rondleiding ( 2.00 uur) op de piste gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loop
je stage tijdens 3 wedstrijden en treed je éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het springen en éénmaal
bij het werpen. Na een positieve evaluatie van deze stage ben je een volwaardig jurylid niveau 1. Je
ontvangt een bestendige toegangskaart, een witte jurybadge en de Nederlandstalige versie van het
IAAF-reglementenboekje via de Vlaamse Atletiekliga.
Voor clubjurylid: Je volgt een praktische opleiding op de verschillende kampplaatsen en op de piste van
maximum 2 uur. Na de rondleiding word een cursus overhandigd. Na deze rondleiding kun je aan de slag
als clubjurylid. Je ontvangt een grijze jurybadge via de Vlaamse Atletiekliga.
Inschrijven voor jurylid niveau 1 bij An Van Honsté voor 12 februari 2019: anvh@atletiek.be
Inschrijven voor clubjurylid bij An Van Honsté voor 30 maart 2019: anvh@atletiek.be
Inlichtingen Hicketick Robert 0495/87 83 96 robert.hicketick@skynet.be
PS. Indien deze datums niet passen kan de opleiding ook in een ander provincie gevolgd worden.
De datums staan op de site van de Vlaamse Atletiekliga.
De VCJ afgevaardigde.
HICKETICK Robert

