KWALIFICATIESTRUCTUUR OFFICIALS
Regels voor Wedstrijdzeilen
Kwalificatie Algemeen:
-

Het Watersportverbond benoemt per niveau groeps-coördinatoren die instroom,
doorstroom en kwaliteitsbewaking als aandachtspunt hebben.
Het Watersportverbond ontvangt, indien beschikbaar, minimaal één maal per jaar een
activiteitenoverzicht van de official tijdens welke evenementen de official actief is geweest.
Het Watersportverbond registreert de erkenning van officials, alsmede het activiteiten
overzicht als indicatie van ervaring en stelt deze informatie ter beschikking aan
Organiserende Autoriteiten en Klasse Organisaties voor het aanzoeken van officials (zie
ook Privacyreglement Watersportverbond).

Kwalificatie niveau 1 & 2 - Club Official
INLEIDING:
Het Watersportverbond kwalificeert een Club Official, wanneer deze een basiskennis heeft
van de taken behorend bij de volgende gebieden rondom de wedstrijd:
- Boeienboot
- Startschip / Finish
- Rescue / Safety boot
- Race Office
- Protestkamer
- Uitslagverwerking
- Uitrustingscontrole
Modules van Niveau 1 en 2 behandelen de volgende onderwerpen:
- Aankondiging (Notice of Race) & Wedstrijdbepalingen (Sailing Instructions)
- Inschrijving
- Registratie
- Uitrustings controle
- Baan uitleggen
- Starten
- Finishen
- Uitslagen
- Protesten

VOORWAARDEN VOOR KWALIFICATIE:
-

Aantoonbaar kennisgenomen hebben van, door het Watersportverbond aangeboden
modules door een (online) toets met succes af te leggen.
Indien er kennis genomen is van enkele, maar nog niet alle modules, volgt deel-erkenning
op Niveau 1. Indien alle modules zijn afgerond volgt erkenning als Club Official (Niveau
2).

GROEPS-COÖRDINATOREN:
-

Arend van Bergeijk

Kwalificatieniveau 3 Official
INLEIDING:
Het Watersportverbond kent de volgende Official functies:
- Judge
- Umpire
- Wedstrijdleider
- (zeil)Meter/Controleur
- Rescue

VOORWAARDEN VOOR KWALIFICATIE:
-

Aantoonbaar kennis genomen hebben van functie specifieke, door het Watersportverbond

-

aangeboden, modules door een (online) toets met succes af te leggen.
Positieve rapportage door een niveau 4 (of hoger) official namens een aangesloten
vereniging of Organiserende Autoriteit over het optreden van de official in de specifieke
functie tijdens een in overleg met het Watersportverbond te bepalen evenement. Vast te
leggen door het Watersportverbond.

GROEPS-COÖRDINATOREN:
-

Arend van Bergeijk

Kwalificatieniveau 4 Nationaal Official
INLEIDING:
Het Watersportverbond kent de volgende Nationaal Official functies:
- Judge
- Umpire
- Wedstrijdleider
- Meter/Controleur

VOORWAARDEN VOOR KWALIFICATIE:
-

-

Behalen van het algemeen Nationaal Zeil Official examen.
Behalen van het functie specifieke Nationaal Zeil Official examen.
Positieve rapportage door een niveau 4 (of hoger) official namens een aangesloten
vereniging of Organiserende Autoriteit over het optreden van de Official in de
specifieke functie tijdens vier in overleg met het Watersportverbond te bepalen
evenementen, vast te leggen door het Watersportverbond.
▪ Minimaal één evenement zal van dusdanige omvang en/of niveau zijn dat er
sprake is van een hoogwaardig evenement.
▪ Evenementen zullen georganiseerd zijn door minimaal twee verschillende
organiserende autoriteiten en op minimaal twee verschillende locaties.
▪ Evenementen zullen plaatsvinden in een periode van twee jaar voorafgaand
aan de kwalificatie aanvraag.
De kwalificatie is geldig gedurende een periode van vier jaar, gerekend vanaf 1
januari volgend op het jaar van kwalificatie.
Kennis nemen van functie specifieke, door het Watersportverbond toegelichte,
ontwikkelingen, binnen de sport.

VOORWAARDEN VOOR VERLENGING KWALIFICATIE:
-

-

Aantoonbaar kennis genomen hebben van functie specifieke, door het Watersportverbond
toegelichte, ontwikkelingen.
Positieve beoordeling namens de Organiserende Autoriteit en betreffende
Klassenorganisatie(s) van zeven, in overleg te bepalen evenementen waar de Official in
de specifieke functie actief is geweest. in een periode van vier jaar direct voorafgaand aan
de verlenging.
▪ Minimaal drie evenementen zullen van dusdanige omvang en/of niveau zijn dat er
sprake is van een hoogwaardig evenement.
▪ Evenementen zullen georganiseerd zijn door minimaal twee verschillende
organiserende entiteiten en op minimaal twee verschillende locaties
▪ Evenementen zullen plaatsvinden in een periode van vier jaar voorafgaand aan
de kwalificatie verlengingsaanvraag
Verlenging is geldig gedurende een periode van 4 jaar, gerekend vanaf 1 januari van het
jaar van verlenging.

GROEPS-COÖRDINATOREN:
-

Arend van Bergeijk

ERKENNING NIVEAU 5 WORLD SAILING INTERNATIONAL OFFICIAL
INLEIDING:
World Sailing erkent de volgende International Official functies:
- International Classifier (IC)
- International Expression Judge (IEJ)
- International Judge (IJ)
- International Measurer (IM)
- International Race Officer (IRO)
- International Technical Delegate (ITD)
- International Umpire (IU0)

VOORWAARDEN VOOR ERKENNING:
-

Zie http://sailing.org/tools/documents

GROEPS-COÖRDINATOREN:
-

Arend van Bergeijk

-

Hoogwaardige evenementen zijn o.a.:
● North Sea Regatta
● Open Dutch Sailing Championship
● Dutch Youth Regatta
● Round Texel Race
● United4
● Easter Regatta
● Sneekweek
● Kaagweek
● Nationale Kampioenschappen
● Graded team / match racing events
● Overige, in overleg vast te stellen, evenementen
Voor de specifieke functie Judge zal de official tijdens minimaal 50% van de vereiste
evenementen fungeren als (panel) voorzitter
Voor de specifieke functie Meter/Controleur zal de official tijdens minimaal 50% van de
vereiste evenementen fungeren als voorzitter Technische Commissie en zal aangegeven
zijn welke van de volgende elementen toegepast zijn:
● certificaat
● meetformulier
● romp
● zeilen
● rondhouten
● (correctie)gewicht(en)
● veiligheidsuitrusting
● geselecteerde uitrusting

OVERIG

-

