Nationale Scheidsrechterscursus: inleiding
Algemeen: basisbegrippen.
Scheidsrechteren is een aparte discipline in Taekwon-Do, naast tul, sparring, power, specials,
pre-arranged free sparring, training, stages, demo’s enz.
We moeten streven naar professionaliteit, veiligheid, kennis en verantwoordelijkheid.
Professioneel
Opstelling en groeten / volgen van voorgeschreven protocol en signalen
Kledij en houding correct
Aparte discipline = ook van belang voor coaches en deelnemers
Kennis van de regels
Afwijkingen staan op de officiële uitnodiging
Veiligheid
Controle op safetys en andere ornamenten (Cf tape = doktersattest): geen routine!
Vermijd HARD contact; het doel = punten maken via techniek / zo nodig diskwalificatie
Verzekering (Cf schoolbezitter)
EHBO en dokter (ambulance ter beschikking): externe organisator!
Kennis
Regels en poolsysteem (o.a. i.f.v. veiligheid)
Uitnodiging: uitleg + afwijkingen of uitzonderingen staan hierop vermeld
Mogelijkheden: poolsysteem (KO); zaal; logistiek; aantal medewerkers / scheidsrechters
Bij twijfel: vragen aan JP
Verantwoordelijkheid
Verzekering
Coach: uitrusting controleren / moet competitors opvangen en begeleiden
Officieel protest: weet wat je doet; altijd au-sérieux nemen!
Fair-play!
Objectiviteit!
Neutraliteit!

Algemeen: houding scheidsrechters.
Zwijgen/ Correct zitten en staan / kledij in orde
Observeren met aandacht
Geen contact met team gedurende competitie
Enkel overleg indien gevraagd door JP

Taken JP
Diskwalificatie + signaal kunnen geven
Supervisor: alles volgen en controleren! Geheel overzien en opvolgen
Designated pattern bepalen bij tul of verlenging
Opstaan om winnaar/gelijkstand aan te duiden
Sparring: waarschuwingen en minuspunten bijhouden
Timestop bij incorrecte situaties + aanspreken en rapporteren zo nodig + scheidsrechters bij
zich roepen indien van toepassing
Laten rouleren van de hoeken + evt. middenscheidsrechter
Vervangen scheidsrechters zo nodig
Invullen, checken, tekenen en controleren van de papieren / elektronisch systeem
Taken center
Controle dobok, safetys, tok, schenenbescherming, helm, bit en eventuele ornamenten
Aanduiden waarschuwingen en minuspunten + tonen signalen
Procedure papieren systeem en elektronisch + commando ‘sung’ voor het tonen van de
beslissing hoeken + 1st point procedure
Wedstrijd op het vlak in handen houden en controleren
Duidelijk stemvolume en voldoende afstand houden van de competitors
Op tijd interveniëren bij te hard contact
Continu in oogcontact met JP
Signalen altijd tonen in richting van de tafel en JP
Bij tul de gepaste signalen en commando’s geven / juiste procedures toepassen
Taken corner
Met aandacht observeren van competitors bij tul/sparring/power/specials/pre-arranged
Aftrekken van punten hong/chong bij beoordeling van tul/teamtul/pre-arranged
Geven van punten hong/chong bij beoordeling van sparring
Op einde sparring: waarschuwingen en minuspunten incalculeren
Beoordeling techniek en modaliteiten/punten geven bij power/specials
Op de hoogte zijn van de regels en criteria bij de verschillende beoordelingen
Taken juryleden (eventueel computer assistent)
Assisteren JP waar nodig
Tijd bijhouden en aangeven
Waarschuwingen/minuspunten bijhouden en aanduiden
Helpen hertellen van de sommen van de punten op formulieren tul/sparring
Eventueel huidige en volgende pooles visueel maken voor publiek
Eventueel controleren safetys op voorhand (taak center verlichten)
Papieren naar hoofdtafel brengen en afhalen
Medailles halen
Juiste deelnemers controleren (ID) / juiste personen op de mat
Resultaten bijhouden
IT verzorgen bij elektronisch systeem

