Protocol /werkafspraken scheidsgerecht

01. Inleiding
Om te komen tot nog meer eenheid en duidelijkheid omtrent een aantal zaken voor Kumite
scheidsrechters en Kata Judges is er een protocol / werkafspraken, waarmee iedereen duidelijkheid
krijgt over de gang van zaken omtrent het scheidsgerecht. Dit protocol / werkafspraken is
goedgekeurd door het bestuur van de Karate-do Bond Nederland en geldt vanaf 01-01-2019. Het
protocol / werkafspraken geldt voor alle nieuw op te leiden scheidsrechters als scheidsrechters die
willen promoveren naar een hogere licentie. Scheidsrechters die reeds in het bezit zijn van een licentie
maar niet voldoen aan de huidige criteria blijven hun licentie behouden.
Van eventuele wijzigingen zult u via de website van de KBN op de hoogte worden gehouden. De NSC
is verantwoordelijkheid voor de organisatie van het scheidsgerecht en voor het opleiden en coachen
van de huidige als nieuwe scheidsrechters.
Er is sprake van een rayonindeling Noord, Midden en Zuid Nederland. Hier zijn de desbetreffende
rayonhoofden verantwoordelijk voor het plannen, uitnodigen, administreren en opleiden van
scheidsrechters. Dit altijd in samenspraak met het Bondsbureau.
02. Kleding
Zie artikel 02 van het vigerend reglement Kumite.
NB.
-

Het wordt alleen aan scheidsrechters met een internationale licentie toegestaan een officiële
stropdas en/of badge van de EKF/WKF te dragen.
Scheidsrechters dienen op eigen kosten het officiële tenue aan te schaffen m.u.v. stropdas en
badge. Tenzij het KBN bestuur anders bepaalt.
Scheidsrechters met een V-licentie komen niet in aanmerking voor een KBN stropdas en
badge.

03. Gedragsregels
-

-

Voor wedstrijden en/of (applicatie)cursussen wordt men schriftelijk of per e-mail uitgenodigd.
Men dient per ommegaande per mail te reageren, ook wanneer men is verhinderd.
Bij verhindering graag de reden van verhindering vermelden. Wegblijven zonder bericht is
ongewenst en kan op den duur leiden tot royement.
Zeg nooit op het allerlaatste moment af, tenzij er een zeer dringende reden voor is.
Op de wedstrijddag dient men zich eerst te melden bij de Chief Referee alwaar men de
presentielijst kan tekenen.
Men dient minimaal een half uur voor aanvang van het aangekondigde toernooitijdstip
aanwezig te zijn.
Het volgen van minimaal één van de jaarlijkse applicatiecursussen behoort tot het behouden
van uw licentie.
Tijdens elk toernooi werkt men op een collegiale manier samen en praat men tijdens het in
functie zijn niet met coaches en/of deelnemers omtrent het toekennen van scores, straffen
en/of over collegae.
Ook als men niet in functie aanwezig is, dient men zich niet in negatieve bewoordingen en/of
gebaren over een collega of bestuur van de KBN uit te laten.
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-

-

Men dient zich ervan bewust te zijn dat, indien men in functie aanwezig is op een toernooi,
evenement of cursus men te allen tijde wordt gezien als een officiële vertegenwoordiger van
de Karate-do Bond Nederland en zich aldus overeenkomstig dient te gedragen.
Indien er gelijktijdig meerdere toernooien worden georganiseerd, heeft het toernooi dat door
of onder auspiciën van de KBN wordt georganiseerd voorrang bij het als scheidsrechter in
functie aanwezig te zijn, indien men daarvoor wordt uitgenodigd, tenzij hiervoor ontheffing
wordt verleend.

04. Licenties Kata Nationaal
*V-licentie
- Vanenscheidsrechters mogen alleen functioneren tijdens een vanentoernooi.
- Moeten in het bezit zijn van minimaal de 4e kyu.
*D-licentie
- Scheidsrechters met een D-licentie mogen functioneren in het eigen rayon en kunnen
eventueel worden opgeroepen voor nationale evenementen.
- Moeten in het bezit zijn van minimaal de 3e kyu.
*C-licentie
- Scheidsrechters met een C-licentie mogen op officiële toernooien functioneren als Judge,
Tijdwaarnemer, Notulist. Bij goed functioneren, kan men door de Tatami Manager worden
ingezet als Judge voor een finale.
- Moeten in het bezit zijn van minimaal de 1e kyu.
*B-licentie
- Scheidsrechters met een B-licentie mogen op officiële toernooien functioneren als Hoofd
Judge, Judge, Tijdwaarnemer en Notulist. Tevens kunnen ze door de Tatami Manager worden
voorgedragen om op te treden als Judge voor een finale.
- Moeten in het bezit zijn van minimaal de 1e dan.
*A-licentie
- Scheidsrechters met een A-licentie hebben dezelfde verantwoordelijkheden als de
scheidsrechters met een B-licentie. Tevens kunnen ze door de Tatami Manager worden
voorgedragen voor het leiden van een finale als Hoofd Judge.
- Moeten in het bezit zijn van minimaal de 2e dan.
*Tatami Manager
- Ervaren A-scheidsrechters kunnen door de Chief Referee worden aangewezen. Ze zijn
verantwoordelijk voor het aanwijzen van en toezicht houden op scheidsrechters op hun Shiao.
Bovendien bezitten ze de bevoegdheid om scheidsrechters die niet goed functioneren, in
overleg met de Chief Referee, te ontheffen van hun taak. Aan het einde van het toernooi
stellen ze een rapport op over het functioneren van de betreffende scheidsrechters. Het
rapport wordt, indien daartoe aanleiding is, met betreffende scheidsrechter(s) besproken en
daarna ingeleverd bij de Chief Referee.
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05. Licenties Kumite Nationaal
*V-licentie
- Vanenscheidsrechters mogen alleen functioneren tijdens een vanentoernooi.
- Moeten in het bezit zijn van minimaal de 4e kyu.
*D-licentie
- Scheidsrechters met een D-licentie mogen functioneren in het eigen rayon en kunnen
eventueel worden opgeroepen voor nationale evenementen.
- Moeten in het bezit zijn van minimaal de 3e kyu.
*C-licentie
- Scheidsrechters met een C-licentie mogen op officiële toernooien functioneren als Match
Super Visor, Judge, Tijdwaarnemer, Notulist. Bij goed functioneren, kan men door de Tatami
Manager worden ingezet als Referee.
- Moeten in het bezit zijn van minimaal de 1e kyu.
*B-licentie
- Scheidsrechters met een B-licentie mogen op officiële toernooien functioneren als Referee,
Judge en Match Super Visor, Tijdwaarnemer en Notulist. Tevens kunnen ze door de Tatami
Manager worden voorgedragen om op te treden als Judge voor een finale.
- Moeten in het bezit zijn van minimaal de 1e dan.
*A-licentie
- Scheidsrechters met een A-licentie hebben dezelfde verantwoordelijkheden als de
scheidsrechters met een B-licentie. Tevens kunnen ze door de Tatami Manager worden
voorgedragen voor het leiden van een finale.
- Moeten in het bezit zijn van minimaal de 2e dan.
*Tatami Manager
- Ervaren A-scheidsrechters kunnen door de Chief Referee worden aangewezen als Tatami
Manager. Ze zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen van en toezicht houden op
scheidsrechters op hun Shiao. Bovendien bezitten ze de bevoegdheid om scheidsrechters die
niet goed functioneren, in overleg met de Chief Referee, te ontheffen van hun taak.
- Aan het einde van het toernooi stellen ze een rapport op over het functioneren van de
betreffende scheidsrechters. Het rapport wordt, indien daartoe aanleiding is, met betreffende
scheidsrechter(s) besproken en daarna ingeleverd bij de Chief Referee.
06. Taken van NSC
Zie hiervoor zowel het Kata als Kumite reglement (website KBN).
-

Wijst een Chief Referee aan voor toernooien, die door de KBN worden georganiseerd of Onder
Auspiciën Van (OAV) de KBN gehouden worden.
Voor een NK is dit een Internationale scheidsrechter.
Voor de Premier League is dit een Internationale scheidsrechter, aangewezen vanuit de WKF.
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07. Opleidingen en applicatiecursussen
Deze vinden plaats in de rayons Noord, Midden en Zuid voor de V-, D- en C-scheidsrechters. En voor
de B- en A-scheidsrechters, of C-scheidsrechters die examen voor de B-licentie willen doen op een
centraal gelegen plaats in Nederland.
Applicatiecursussen binnen een rayon worden georganiseerd door het rayonhoofd in samenspraak met
een sportschool. Er worden presentielijsten bijgehouden.
Deelname aan een landelijke applicatiecursus is verplicht voor het op peil houden van kennis en kunde
van het scheidsgerecht. Een landelijke applicatiecursus bestaat onder andere uit het behandelen van
zowel het kata als kumite reglement, een praktijkgedeelte en een verplichte theoretische toets. Het
maken van de toets toont aan of de theorie wordt beheerst.
Indien een scheidsrechter met een A- of B-licentie niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan
een landelijke applicatiecursus, wordt hij/zij niet uitgenodigd voor een KBN en OAV toernooi. Men
wordt weer uitgenodigd, zodra aantoonbaar een applicatiecursus, al dan niet in een rayon, is gevolgd.
Nationaal
Theorie opleidingsgedeelte voor respectievelijk V, D, C, B en A-licentie:
- KBN kata en/of kumite reglement
Scheidsrechterlijke- en jureringvaardigheden kata:
*V-licentie
- Toepassen van het reglement van de door de KBN erkende stijlen.
*D-licentie
- Toepassen van het reglement van de door de KBN erkende stijlen.
*C-licentie
- Toepassen van het reglement van de door de KBN erkende stijlen.
*B-licentie
- C-licentie eisen + specifieke kata kenmerken van één door de KBN erkende stijl
kunnen beoordelen (van een andere dan de eigen stijl)
*A-licentie
- B-licentie eisen + specifieke kata kenmerken van één door de KBN erkende stijlen
kunnen beoordelen (van een andere dan de eigen stijl)
Internationaal (EKF/WKF)
Scheidsrechters die hiervoor in aanmerking komen worden op advies van de NSC en na goedkeuring
van het bestuur geselecteerd op grond van:
- Talenten en inspanningsverplichting;
- Het hebben van toekomstperspectief;
- Verder moet een scheidsrechter aan de volgende criteria voldoen:
- Op het moment van afvaardiging in het bezit zijn van minimaal 2e dan KBN;
- Op het moment van afvaardiging minimaal 25 jaar oud zijn;
- Op het moment van afvaardiging minimaal 1 jaar actief zijn als scheidsrechter met A-licentie;
- Gemotiveerd zijn om de KBN internationaal te vertegenwoordigen.
- Selectie gebeurt uiteraard in overleg met de desbetreffende persoon;
- Voor de geselecteerden zal een traject worden uitgezet om zich zo goed mogelijk te kunnen
voorbereiden;
- Geselecteerden zullen tijdens de officiële toernooien positief kritisch worden gevolgd en
begeleid;
- Na de voorbereiding zal de NSC afhankelijk van budget en resultaten van wedstrijden en
voorbereiding, een voorstel aan het bestuur doen omtrent de afvaardiging naar de EKF/WKFcursus.
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08. Promotie
Een scheidsrechter kan tijdens de applicatiecursus promoveren van V- naar D-licentie indien hij/zij aan
de volgende voorwaarden heeft voldaan:
- In het bezit zijn van minimaal de 3e kyu;
- Minimaal 1 jaar als V-scheidsrechter heeft gefunctioneerd;
- De gedragsregels, zoals hier opgesteld, niet heeft geschonden;
- Per mail kenbaar heeft gemaakt om voor een promotie in aanmerking te willen komen;
- Op de theoretische test een positieve score heeft behaald van minimaal 75%;
- De praktische test voldoende heeft afgelegd.
Een scheidsrechter kan tijdens de applicatiecursus promoveren van D- naar C-licentie indien hij/zij aan
de volgende voorwaarden heeft voldaan:
- In het bezit zijn van minimaal de 1e kyu;
- Minimaal 1 jaar als D-scheidsrechter heeft gefunctioneerd;
- Volgens de rapporten van de Tatami Managers en/of Chief Referee naar behoren heeft weten
te functioneren;
- De gedragsregels, zoals hier opgesteld, niet heeft geschonden;
- Schriftelijk per mail kenbaar heeft gemaakt om voor een promotie in aanmerking te willen
komen;
- Op de theoretische test een positieve score heeft behaald van minimaal 75%;
- De praktische test voldoende heeft afgelegd.
Een scheidsrechter kan tijdens de applicatie cursus promoveren van de C- naar B-licentie indien hij/zij
aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:
- In het bezit is van minimaal de 1e dan;
- Minimaal 1 jaar als C-scheidsrechter heeft gefunctioneerd;
- Volgens de rapporten van de Tatami Managers en/of Chief Referee naar behoren heeft weten
te functioneren;
- De gedragsregels, zoals hier opgesteld, niet heeft geschonden;
- Schriftelijk per mail kenbaar heeft gemaakt om voor een promotie in aanmerking te willen
komen;
- Op de theoretische test een positieve score heeft behaald van minimaal 80%;
- De praktische test voldoende heeft afgelegd.
Een scheidsrechter kan tijdens de applicatiecursus promoveren van de B- naar A-licentie indien hij/zij
aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:
- In het bezit zijn van minimaal 2e dan;
- Minimaal 1 jaar als B-scheidsrechter goed heeft gefunctioneerd;
- Volgens de rapporten van de Tatami Managers en/of Chief Referee naar behoren heeft weten
te functioneren;
- De gedragsregels, zoals opgesteld, niet heeft geschonden;
- Schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor een promotie in aanmerking te willen komen;
- Op de theoretische test een positieve score heeft behaald van minimaal 85%;
- De praktische test voldoende heeft afgelegd.
Promotie zal mondeling en/of schriftelijk worden medegedeeld.
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09. Tussentijdse promotie
Het bestuur kan in bijzondere gevallen, in overleg en op positief advies van de NSC, afwijken van de
bovengenoemde voorwaarden om scheidsrechters buiten de applicatiecursus om te promoveren.
Indien de NSC van mening is dat er gegronde redenen zijn, kan een scheidsrechter tussentijds worden
gepromoveerd, echter pas na overleg met en goedkeuring van het bestuur.
10. Degradatie
-

-

Een scheidsrechter kan gedegradeerd worden indien hij/ zij de gedragsregels schendt of
geschonden heeft;
Verstek laat gaan of heeft laten gaan op 3 of meer door de KBN georganiseerde officiële
toernooien (NK senioren, NK jeugd, NK cadetten/junioren/-21 en/of Premier League)
waarvoor men is uitgenodigd om in functie aanwezig te zijn;
Een scheidsrechter kan op ieder willekeurig moment worden gedegradeerd, indien hiervoor
aanleiding is;
Degradatie wordt schriftelijk medegedeeld en na goedkeuring van het bestuur.

11. Wijziging gegevens
Scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van mutaties in adressen, e-mail,
telefoonnummers etc. aan het Bondsbureau.
12. Onkostenvergoeding voor deelname aan NK of Premier League Nederland
Alle scheidsrechters ontvangen een onkostenvergoeding, bestaande uit een reiskostenvergoeding en
een dagvergoeding. De hoogte van de reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding wordt jaarlijks
vastgesteld door het bestuur van de KBN. De reiskostenvergoeding geldt voor alle scheidsrechters. De
hoogte van de dagvergoeding is afhankelijk van de licentie:
-

D-licentie
C-licentie
B-licentie
A-licentie
International
Chief Referee

€
€
€
€
€
€

15,00
15,00
25,00
30,00
50,00
55,00

De vergoeding geldt voor maximaal 40 scheidsrechters per genoemd toernooi.
13. Uitnodigingen
De NSC draagt zorg voor het uitnodigen van de scheidsrechters. De NSC maakt daarbij gebruik van
een up to date lijst, zoals die wordt bijgehouden door het Bondsbureau. De NSC wijst een Chief
Referee aan. Alleen met vooraf uitdrukkelijke toestemming van de NSC kan de organisatie zelf over
gaan tot het uitnodigen van scheidsrechters. Alle scheidsrechters dienen in het bezit te zijn van een
geldige KBN-licentie en dienen als actief scheidsrechter geregistreerd te staan bij de NSC. Het bestuur
kan hiervan afwijken in bijzondere gevallen.
Een Vanenscheidsrechter wordt niet uitgenodigd voor een OAV, NK en/of Premier League (zie artikel
04 en 05). Voor deelname aan vanentoernooien wordt het uitnodigen van vanenscheidsrechters
verzorgt door de organisatie van het vanentoernooi. Het uitnodigen alsmede een eventuele
vergoeding valt daarmee niet onder de verantwoordelijkheid van de NSC.
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14. Deelname buitenlandse toernooien
Scheidsrechters kunnen door de NSC, in overleg met het KBN bestuur, namens de KBN worden
uitgenodigd om deel te nemen aan buitenlandse toernooien op gehele of gedeeltelijke kosten van de
KBN.
Indien een scheidsrechter voor eigen rekening wil functioneren op een officieel buitenlands toernooi,
dient dit te geschieden in overleg en met toestemming van de NSC en het bestuur van de KBN.
15. Beëindigen carrière
Scheidsrechters die, om wat voor reden dan ook, hun carrière willen beëindigen dienen dit per e-mail
mede te delen aan de NSC.
16. Herintreding
-

Scheidsrechters die willen herintreden, dienen dit kenbaar te maken bij de NSC.
Herintreding brengt met zich mee dat men zich (opnieuw) theoretisch en praktisch zal moeten
bekwamen, waarna inschaling voor een passende licentie volgt.

17. Resumé
-

-

De NSC behouden zich het recht voor om in bijzondere gevallen, c.q. omstandigheden en/of
omtrent zaken waarin het bovenstaande protocol niet voorziet af te wijken na overleg en
goedkeuring van het bestuur.
De NSC houdt zich van harte aanbevolen voor opmerkingen en suggesties.
Als scheidsrechter dient men de eigen rayonhoofd als aanspreekpunt te gebruiken. Deze
draagt zorg voor afstemming met de NSC en eventueel het bestuur van de KBN. Klachten
kunnen schriftelijk worden ingediend via de KBN geldende reguliere klachtenprocedure. Ook
kan men zich wenden tot de portefeuillehouder scheidsgerecht van de KBN.
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