
Jeugdarbitragereglement  Hockey  Club  Rotterdam  
Vastgesteld  in  de  Bestuursvergadering  van  11  november  2013  
  
  
Artikel  1  
Scheidsrechterscommissie  en  taken  
1. Hockey  Club  Rotterdam  kent  een  J
bestaande  uit  ten  minste  de  volgende  leden:  

 een  scheidsrechtercommissaris,  tevens  voorzitter  
 een  CS+-coördinator  
 twee  leden  t.b.v.  de  indeling  jeugdfluiters  (Toedelingscommissie)  
 een  coördinator  opleidingen/examens  

  
2. De  JSC  heeft  tot  taken:  
 het  verzorgen  van  de  opleiding  tot  clubscheidsrechter  
 het  indelen  van  jeugdscheidsrechters  bij  de  jeugdelftallen  
 de  organisatie  van  (bij-)scholingsbijeenkomsten  voor  jeugdscheidsrechters  en  
ouders  

 organiseren  van  de  CS+-opleiding  
 aanvragen  van  kaartnummers  en/of  vervangende  kaarten  

  
3. De  JSC  verdeelt  onderling  de  taken  van  haar  leden  

  
  
Artikel  2  
Rechten  en  plichten  
1. Alle  jeugdleden  vanaf  de  B-leeftijd  zijn  verplicht  een  scheidsrechterskaart  te  
halen.  Als  een  jeugdlid  de  1e  keer  slaagt,  betaalt  Hockey  Club  Rotterdam  de  
kosten  voor  het  volgen  van  de  module,  het  afnemen  van  het  examen  en  de  
ontvangst  van  de  kaart  (deze  bedragen  in  het  seizoen  2013- ).  Zakt  
het  jeugdlid  of  komt  het  jeugdlid  zonder  afmelding  niet  opdagen  dan  betaalt  het  
jeugdlid     en  is  hij/zij  verplicht  deel  te  nemen  aan  het  herexamen.  De  regel  
geldt  ook  voor  andere  examenkandidaten  dan  jeugdleden.  

2. Alle  jeugdleden  vanaf  de  B-leeftijd  worden,  naast  een  ouder  uit  het  betreffende  
team,  ingedeeld  om  bij  de  wedstrijden  van  de  A-  tot  en  met  de  D-  jeugd  te  
fluiten.  

3. Alle  jeugdleden  vanaf  de  B-leeftijd  zijn  verplicht  om  ten  minste  2x  per  seizoen  
onbetaald  een  fluitbeurt  te  vervullen.    

4. De  fluitisten  worden  uiterlijk  dinsdag  vóór  de  wedstrijd  door  de  
toedelingscommissie  per  email  op  de  hoogte  gesteld  van  hun  fluitbeurt  op  de  
zaterdag.  Jeugdleden  en  hun  ouders  zijn  zelf  verantwoordelijk  dat  de  juiste  
contactgegevens  bij  de  ledenadministratie  bekend  zijn.    

5. Op  de  website  van  de  vereniging  staat  wekelijks  aangegeven  wanneer  de  
desbetreffende  speler  zijn  of  haar  fluitbeurt  moet  vervullen,  op  welk  tijdstip  en  bij  
welk  team.    

6. De  fluitist  is  zelf  verantwoordelijk  voor  het  kennisnemen  van  zijn  of  haar  
fluitbeurt.    

7. De  fluitist  dient  zich  ten  minste  een  kwartier  voor  aanvang  van  de  wedstrijd  te  
melden  bij  de  wedstrijdtafel.    

8. Indien  een  jeugdlid  zonder  opgave  van  redenen  niet  deelneemt  aan  de  cursus  
en/of  de  CS-examens  is  de  JSC,  onverminderd  het  in  hierboven  bepaalde,  in  
overleg  met  het  (jeugd)bestuur  van  Hockey  Club  Rotterdam  gerechtigd  passende  
maatregelen  te  treffen,  zoals  het  uitsluiten  van  deelname  aan  wedstrijden,  het  
uitsluiten  van  deelname  aan  feesten,  het  toedelen  van  extra  fluitbeurten  en  het  
opleggen  van  boetes  of  andere  sancties.    

9. Indien  een  jeugdlid  stelselmatig  afwezig  is  bij  zijn/haar  fluitbeurt  of  herhaaldelijk  
niet  deelneemt  aan  het  CS-examen,  is  de  JSC  gerechtigd  dit  aan  te  geven  bij  de  



tuchtcommissie  van  Hockey  Club  Rotterdam.  Het  betreffende  lid  dient  gehoor  te  
geven  aan  de  oproep  van  de  tuchtcommissie  zich  te  verantwoorden.  

  
  
Artikel  3  
Toedeling  fluitbeurten  

 De  toedeling  van  de  fluitbeurten  aan  de  jeugdleden  geschiedt  door  de  
toedelingscommissie  

 Fluitisten  worden  in  principe  alleen  ingedeeld  als  ze  zelf  op  de  betreffende  
zaterdag  op  HCR  moeten  spelen.  

 
wedstrijd  van  de  fluitist.  In  overleg  is  afwijking  hiervan  mogelijk.  

 De  teammanager  of  aanvoerder  van  het  betreffende  thuisspelende  team  is  
verantwoordelijk  voor  het  aanwijzen  van  een  ouder  als  scheidsrechter  

  
  
Artikel  4  
Niet  fluiten  

 Indien  een  jeugdlid  zijn  of  haar  toegedeelde  wedstrijd  niet  kan  fluiten,  zal  hij/zij  
zelf  voor  een  vervanger  moeten  zorgen,  bij  voorkeur  uit  zijn  of  haar  eigen  team.  
Opgave  hiervan  dient  te  worden  gemeld  via:  
jeugdscheidsrechters@hcrotterdam.com.    

 Indien  een  jeugdlid  zonder  opgave  van  redenen  niet  komt  opdagen  om  te  fluiten  
is  de  JSC  in  overleg  met  het  (jeugd)bestuur  van  Hockey  Club  Rotterdam  
gerechtigd  passende  maatregelen  te  treffen,  zoals  het  uitsluiten  van  deelname  
aan  wedstrijden,  het  uitsluiten  van  deelname  aan  feesten,  het  toedelen  van  extra  
fluitbeurten  en  het  opleggen  van  boetes  of  andere  sancties.  

 Zodra  een  jeugdlid  geblesseerd  raakt  en  niet  in  staat  is  te  spelen,  dient  deze  dit  
onmiddellijk  te  melden  aan  de  toedelingscommissie:  
jeugdscheidsrechters@hcrotterdam.com.  Het  betreffende  jeugdlid  zal  gedurende  
haar/zijn  blessure  niet  worden  ingedeeld.  

 Een  jeugdlid  dient  in  een  zo  vroeg  mogelijk  stadium  (in  ieder  geval  de  
maandagmiddag  vóór  de  betreffende  zaterdag)  opgave  van  verhindering  te  doen  
indien  hij/zij  weet  dat  fluiten  op  de  zaterdag  niet  mogelijk  is.  In  dat  geval  zal  de  
toedelingscommissie  met  de  planning  hiermee  rekening  houden  en  hem/haar  niet  
indelen  op  die  betreffende  zaterdag.  

  
  
Artikel  5  
Kosten  verlies  en  vervanging  scheidsrechterskaart  

 Bij  verlies  van  de  scheidsrechterskaart  dient  het  jeugdlid  zelf  voor  een  
vervangende  kaart  zorg  te  dragen,  door  deze  aan  te  vragen  bij  de  JSC  (email:  
arbitragejeugd@hcrotterdam.com).  De  kosten  hiervan  worden  door  de  KNHB  
vastgesteld  en  doorberekend  aan  degene  van  wie  de  kaart  in  het  ongerede  is  
geraakt.  De  kosten  dienen  vooraf  te  worden  betaald  aan  de  JSC.  Voor  het  seizoen  
2013-2014       

 Scheidsrechterskaarten  met  een  vervaldatum  van  vóór  1  januari  1994  zijn  niet  
meer  geregistreerd  bij  de  KNHB.  Vervangende  kaarten  zijn  alleen  aan  te  vragen  
voor  kaarten  die  zijn  uitgegeven  na  1  januari  1994.  

 Voor  scheidsrechters  die  een  kaart  hebben  die  is  uitgegeven  vóór  1  januari  1994  
geldt  dat  zij  opnieuw  examen  moeten  doen  indien  zij  willen  beschikken  over  een  
geldige  scheidsrechterskaart.  
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