Scheidsrechterscursus – module administratie
NORMALE GANG VAN ZAKEN
1. Inleiding:
• Het verschil tussen de officiële spelregels en het huishoudelijk
reglement
• Waarom bestaan de “statuten”?
• www.basketbalvlaanderen.org, deel VCD (art. 201 en verder) en
VJD (art. 401 en verder)
• Voorbeelden van afwijkingen
• borst- en rugnummers (art. 293)
• kleur van de truien (art. 293)
• afmetingen terrein
• speeltijd
• grootte van de bal
• beginuur van de wedstrijd
• geen verlenging in jeugdcompetitie
2. Aankomst in de club
• Aankomst scheidsrechters 30 minuten voor de wedstrijd (art. 216)
• Afgevaardigde / kleedkamer (art. 229)
• Het wedstrijdblad (art. 248)
- inschrijving voorgift bij bekerwedstrijden
• Controle documenten (art. 217 en 279)
- vergunningen
- medische attesten
- identiteitskaarten
- eventueel spelerslijsten
• Betaling scheidsrechters (art. 246 en 247)
3. Aankomst op het terrein
• Kennismaking met tafelofficials
• Controle terrein (lijnen, baskets)
• Controle benodigdheden wedstrijdtafel (spelregels + art. 245)
• De bal(len)
• Keuze van de baskets / opwarming van de ploegen
4. De wedstrijd
• Taak van de aantekenaar
• Taak van de tijdopnemer
• Taak van de 24”-operator
• Taak van de 1e scheidsrechter / 2e scheidsrechter
• Vrije worpen
• Bestraffing van fouten, speciale gevallen
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op speler in terrein
op doelend speler, bal naast
op doelend speler, bal binnen
door ploeg in balbezit
op speler in terrein
op doelend speler, bal naast
op doelend speler, bal binnen
op speler in terrein
op doelend speler, bal naast
op doelend speler, bal binnen

TF

speler
coach, assistant-coach, vervanger of
ploegbegeleider
Dubbelfout ploeg in balbezit
geen ploeg in balbezit
geen ploeg in balbezit maar geldig
doel gescoord

inworp of 2 VW (> 4 ploegfouten)
2 of 3 VW
2 of 3 ptn. + bonus VW
inworp
2 VW + inworp middenlijn
2 of 3 VW + inworp middenlijn
2 of 3 ptn. + bonus + inworp
middenlijn
2 VW + inworp middenlijn
2 of 3 VW + inworp middenlijn
2 of 3 ptn. + bonus + inworp
middenlijn
2 VW + inworp middenlijn
2 VW + inworp middenlijn
inworp ploeg in balbezit
sprongbal
doel telt, inworp eindlijn

5. Na de wedstrijd
• Afsluiting van het wedstrijdblad
• Vertrek uit de installaties

ALLES GAAT FOUT !
OPLOSSING: Ken je rechten en plichten, gebruik je gezond verstand en
onderneem actie !
1. Bij aankomst in de club
• Geen wedstrijdblad (art. 248)
• Geen bezochte afgevaardigde
• Geen kleedkamer
• Geen truitjes of gelijk gekleurde truitjes (art. 293)
• Geen borstnummers
• Afwezigheid van 1 ploeg, van beide ploegen
• Ploeg te laat
• Scheidsrechter te laat (art. 216, 221.2-4, 222 en 223)
• Scheidsrechter(s) afwezig (art. 202, 219, 221 en 222)
• Ontbrekende documenten (art. 217 en 279)
• Vervalste documenten (art. 216.10)
• Vervalsing spelerslijst (art. 217)
2. Bij aankomst op het terrein
• Geen tafelofficials

•
•
•
•

•

Geen ballen / 1 bal.
Geen wedstrijdklok
Geen 24”-apparaat (art. 226)
Terrein onbespeelbaar
- Weersomstandigheden (art. 216, 270 en 272)
- extreme koude of hitte (art. 272)
- baskets niet conform (art. 272, 429)
- ontbrekende lijnen
§ 3-puntslijn
§ middenlijn
§ zij- of eindlijnen
§ vrije worplijn (4m60 / 4m00)
§ spelersbankzone
Bord breekt tijdens opwarming
- tijdslimiet
- mogelijkheid om te verhuizen (art. 272)

3. Tijdens de wedstrijd
• Fout op het wedstrijdblad
- te corrigeren (spelregels, art. 226)
- niet te corrigeren (art. 249)
• Herhaalde fouten van tafelofficials
• Onregelmatige coaching (art. 238)
• Onenigheid tussen de scheidsrechters
• Licht valt uit (art. 249)
• Bord breekt (art. 249)
- tijdslimiet
• Vloer wordt onbespeelbaar
• Uitsluitingen (art. 220)
• Incidenten met spelers / met publiek (art. 220 en 229)
• Protest (art. 249)
4. Na de wedstrijd
• Fout op het wedstrijdblad
• Scheidsrechters niet betaald
• Incidenten in cafetaria
5. Scheidsrechtersverslag
• Opmaken verslag (groen wedstrijdblad)
• Termijn voor insturen
• Procedure op de Rechterlijke Raad
- minnelijke schikking
- verschijning (art. 445 A en B)
- beroep (art. 432 beperking voor scheidsrechter)

Succes !

