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Inleiding en reikwijdte 
 

Deze regeling scheidsrechters beschrijft het kader waarbinnen KNVvL scheidsrechters aangesloten bij de 
Afdeling Parachutespringen opereren. Het bepaalt de opleidings en verlengingseisen en stelt de 
examens voor scheidsrechters vast. Binnen de KNVvL is het de sportcommissie (SC) die verantwoordelijk 
is voor deze regeling. 

Definities 

Nationale scheidsrechters: 

Scheidsrechter voor parachutespringen en indoor skydiving zijn bevoegde personen die zijn gemachtigd 
voor het beoordelen van sprongen/vluchten. 

Deze bevoegdheid bevat het beoordelen van nationale wedstrijden en het controleren en beoordelen 
van nationale en internationale records.  

De bevoegdheid wordt beheerd in het brevetten/bevoegdheden registratiesysteem van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. 

De bevoegdheden die uitgegeven kunnen worden zijn alle disciplines die erkend zijn door de IPC: 

- Outdoor disciplines 

FS, AE, CF, CP, WS, SP, AL, ST 

- Indoor disciplines 

IFS, IAE 

Internationale scheidsrechters: 

Internationale scheidsrechters hebben een internationale (IPC/FAI) bevoegdheid (in hun respectievelijke 
discipline) om wedstrijden te jureren en om records te beoordelen tijdens: 

● Cat1 Wedstrijden 
● Overige internationale Wedstrijden 
● Internationale recordpogingen 
● Nationale wedstrijden 
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Opleidingen 

Opleiding nationale scheidsrechters (SN) 

De bevoegdheden (bevoegdheid) kunnen worden behaald door middel van opleiding. Opleidingen 

verzorgen is een verantwoordelijkheid van de scheidsrechters, initiatief voor een opleiding kan door elke 

scheidsrechter bij de sportcommissie worden aangegeven. De SC bepaalt dan wie de opleiding gaat 

geven en wanneer. 

Voorwaarden tot toelating voor de opleiding zijn: 

● lidmaatschap van de KNVvL afdeling parachutespringen 
● in bezit zijn van de  SPORTING CODE (Section-5 parachuting) 
● in bezit zijn van de  huidige regels van de IPC voor de betreffende discipline(s). 
● in bezit zijn van deze Regeling scheidsrechters 
● minimaal 1 dag als observer meegekeken te hebben 

 
 

De nationale opleiding 

De opleiding omvat een praktische en theoretische opleiding, deze wordt afgesloten met een examen. 

De opleidingen mogen gegeven worden door FAI scheidsrechters of scheidsrechters die gemachtigd zijn 

door de SC om de opleiding te kunnen geven. 

Kandidaat scheidsrechters moeten zich aanmelden voor een opleiding bij de sportcommissie, dit kan ook 

via Afdeling Para. De SC bepaalt de opleidingsdata. 

(1) de theoretische opleiding heeft betrekking op de informatie in: 
● de relevante Competition Rules van de IPC 
● SPORTING CODE, General Section 
● SPORTING CODE, Section-5 parachuting 
● deze Regeling scheidsrechters 

 
(2) de praktische opleiding omvat: 

● alle taken die behoren tot een scheidsrechter in de betreffende discipline 
● Introductie in de taken die behoren tot de functie van EJ en CJ.  
● praktische evaluatie van sprongen, dit kan tijdens een wedstrijd of indien mogelijk op basis van 

video beelden. 
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Internationale scheidsrechter-opleidingen (SI) 

Voor de deelname aan FAI Training course moet je in het bezit zijn van een logboek met daarin het 

bewijs van een nationale bevoegdheid en ervaring in de betreffende discipline. 

Een goed uitgangspunt is ervaring tijdens 2 nationale wedstrijden. Zie SPORTING CODE (Section-5 

parachuting) 

Kandidaten voor deze cursus worden door de KNVvL afdeling Para voorgedragen. 

Examen 

De opleiding voor de scheidsrechter wordt door een praktisch en een theoretisch examen voltooid. 

Praktisch examen 

Het praktijkexamen wordt afgerond als de minimale waarden tijdens de vereiste training zal worden 
bereikt en als alle andere praktische activiteiten ter beoordeling van de opleider voldoende zijn. De 
opleiding kan worden herhaald als de vereiste minimum waarden niet zijn bereikt. De minimumwaarden 
vloeien voort uit de Sporting Code Section-5. 

Onder het praktisch gedeelte valt ook de capaciteit om in een team te kunnen werken en zich te kunnen 
gedragen als een scheidsrechter conform de regels in de SPORTING CODE (Section-5 parachuting) 

Theorie examen 

Het theoretische examen moet schriftelijk worden gehouden. Documenten en hulpprogramma's worden 
goedgekeurd. De schriftelijke documenten zijn gewaardeerd volgens percentages. Het theoretische 
examen wordt afgerond wanneer ten minste 90% van de schriftelijke antwoorden juist zijn. Als deze 
resultaten niet worden behaald, kan het theoretische examen worden herhaald na een redelijke termijn 
(minimaal 1 week). 

Registratie van bevoegdheden 

De scheidsrechter die de opleiding verzorgd zal een bewijs van het volgen van een opleiding 

aantekenen in het logboek van de (kandidaat) scheidsrechter. Bovendien zal een verlengde of nieuw 

verworven bevoegdheid of discipline worden opgenomen in het systeem van de KNVvL. Jaarlijks 

ontvangt de scheidsrechter van de KNVvL een officieel document met daarin aangetekend de 

bevoegdheden. 
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Logboek 

Uitgifte 

Het logboek of een aantekening daarin wordt afgegeven door de scheidsrechter die de opleiding heeft 

gegeven.  

Registratieverplichtingen 

Elke scheidsrechter is verplicht een logboek bij te houden met daarin de wedstrijden die gejureerd zijn 

en de behaalde bevoegdheden of her-evaluaties. 

Na afloop van een wedstrijd moeten geregistreerde verrichtingen worden afgetekend door de 

hoofdscheidsrechter(CJ) of event scheidsrechter(EJ) voor de betreffende wedstrijd.  

Alle regels waaraan een logboek moet voldoen zijn beschreven in de SPORTING CODE, Section-5, 

hoofdstuk 6, het algemene deel. 

Scheidsrechter bevoegdheid 
 

Geldigheidsduur 

De geldigheidsduur van een bevoegdheid is 1 jaar. Verlenging is jaarlijks.  

Verlengingen 

De verlenging van de bevoegdheid moet uiterlijk op 15 december van het jaar van de vervaldatum bij de 
KNVvL bekend zijn.  

Het logboek is leidend bij het bepalen van de verlenging van de bevoegdheden. 

Verlenging scheidsrechter nationaal  

Voorwaarden voor de verlenging van een bevoegdheid is dat aan een of meer van de volgende 
voorwaarden moet worden voldaan: 

Deelname als scheidsrechter bij tenminste één wedstrijd per 2 jaar in de betreffende discipline. 

Wedstrijden zijn: nationale kampioenschappen en (inter)nationale wedstrijden, evenals de Continentale 
Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en World Cups, vermits ze worden gehouden volgens de 
regels van de FAI/IPC. Een wedstrijd is alleen geldig als het minimale programma is versprongen. 
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Verlenging scheidsrechter internationaal 

De opgave voor de internationale lijst dient jaarlijks gedaan te worden door de NAC (voor Nederland de 
KNVvL) met als uiterste inzenddatum 31 december van het kalenderjaar voor de eerstvolgende IPC - 
meeting. 

Om te kunnen verlengen moet er voldaan worden aan de gestelde eisen van de FAI conform SPORTING 
CODE (Section-5 parachuting) 

Beëindiging van de bevoegdheid 

Als de eisen voor verlenging niet worden behaald dan zal de betreffende bevoegdheid niet worden 
verlengd. 

Her-evaluatie van de bevoegdheid 

Een bevoegdheid kan opnieuw worden uitgegeven zodra het theoretische en een praktisch examen van 
de betreffende discipline met goed gevolg is afgelegd. 

Intrekking van de bevoegdheid 

Na grove schendingen van dit reglement, de SPORTING-CODE of KNVvL regels, kan de scheidsrechter 
bevoegdheid ingetrokken worden door de sportcommissie van de KNVvL afd Parachutespringen. 

Indien een scheidsrechter niet langer kan voldoen aan de vereiste minimale waarden, heeft de 
hoofdscheidsrechter de plicht de sportcommissie te informeren. Dit kan als gevolg hebben dat de 
bevoegdheid voor de desbetreffende scheidsrechter ingetrokken wordt. 

Scheidsrechter vergoedingen 

Voor de geselecteerde scheidsrechters is er voor officiële KNVvL wedstrijden een vergoeding van € 25,00 
per dag en een reiskostenvergoeding á € 0,19 cent/km. Deze kunnen bij de KNVvL worden ingediend 
door middel van het KNVvL declaratieformulier.  

Indien een KNVvL scheidsrechter deelneemt aan een wedstrijd buiten Nederland is een 
reiskostenvergoeding mogelijk tot aan de Nederlandse grens. Dit dient vooraf bij sportcommissie 
aangevraagd te worden.  

De organisatie van een wedstrijd, is verantwoordelijk voor het regelen en betalen van passend 
onderkomen en eten/drinken. 

Scheidsrechter selectie 

De hoofdscheidsrechter is verantwoordelijk voor het selecteren van de scheidsrechters.  
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Scheidsrechter bij records 

Bij een recordpoging moet er minimaal 1 scheidsrechter op locatie zijn om het record te verifiëren. Deze 
scheidsrechter is er voor verantwoordelijk dat er toezicht is op het plan en de deelnemers die meedoen 
aan het record. Deze scheidsrechter zal ook meedenken met de organisatie om het record zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Deze scheidsrechter zal geen deel uitmaken van het record. Mocht het 
record vanuit het oogpunt van de lokaal aanwezige scheidsrechter zijn geslaagd dan is de lokale 
scheidsrechter er voor verantwoordelijk dat alle benodigde media wordt verzameld en gedistribueerd 
naar de overige scheidsrechters die gevraagd zijn om het record te beoordelen. Er moeten minimaal 3 
positieve reacties zijn voor een geldig record. De lokale scheidsrechter zal ook het nieuwe nationale 
record indienen bij de sportcommissie voor ratificatie. 

De eisen voor een nationaal record zijn conform de gestelde criteria in SPORTING CODE (Section-5 
parachuting).  Bij een nationaal record mogen dit ook 3 nationale scheidsrechters zijn. Bij een 
Continental of World Record moet er volgens de geldende IPC criteria gehandeld worden. 

Sportcommissie  

De sportcommissie is verantwoordelijk voor het accorderen van records en het bepalen van de 
hoofdscheidsrechter voor de wedstrijden waarbij de KNVvL de scheidsrechters verzorgt.  Verder is de 
KNVvL eigenaar van alle apparatuur die nodig is voor het jureren. De sportcommissie bepaalt wat er 
aangeschaft moet worden. Mocht de KNVvL onvoldoende of niet de middelen hebben voor een 
wedstrijd dan bepaald de sportcommissie hoe dit opgelost kan worden. 

KNVvL 

De KNVvL is het overkoepelende orgaan waaronder officiële wedstrijden worden gejureerd. 
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