JURYLID WORDEN
Elke club heeft een aantal juryleden nodig, verplicht vanuit de VAL. Ook ACME heeft nood aan vers bloed.
Momenteel zijn er 11 juryleden actief binnen de vereniging. Daarom deze warme oproep naar geïnteresseerde en
gemotiveerde ouders, grootouders, (ex)atleten om zich aan te melden om deze taak op zich te nemen.
Voordeel van jurylid te zijn
•
•
•
•

•

Je leert de reglementen kennen en weet waarom bepaalde beslissingen genomen worden.
Je staat dichter bij de atleten en maakt hun wedstrijd mee.
Je werkt samen met andere collega’s om het voor de atleten mogelijk te maken aan wedstrijden deel te
nemen. Immers GEEN jury = GEEN wedstrijd
Bij voldoende activiteit (6x/jaar) krijg je een kaart van jury wat je toelaat om alle wedstrijden in België
(uitgezonderd zij die vallen onder IAAF of EAA zoals memorial Van Damme, Nacht van Hechtel, IFAM) gratis
bij te wonen.
Je komt terecht in een groep gemotiveerde mensen die graag samen werken in onze sport.

Wanneer
•

De volgende opleiding, van een halve dag, grijpt plaats op de piste van Ertvelde (Rieme) op zaterdag 5 maart
2022 (nog te bevestigen). Er zal nog een tweede datum van opleiding zijn, maar dat is dan buiten de
provincie.

Interesse?
Mocht je vragen hebben kan je steeds terecht bij de clubverantwoordelijke voor de jury, Achiel Van Hyfte,
persoonlijk voor of na een wedstrijd, of per mail achiel.van.hyfte@telenet.be. Je kan ook al enige toelichting
vinden op de site van de VAL (Opleidingen - Vlaamse Atletiekliga).
Onderverdeling beginnende juryleden
Niveau 1 ;
•
•
•
•
•
•

Kan men worden vanaf de leeftijd van 16 jaar
Er dient voorafgaand een theoretische opleiding te volgen gekoppeld aan een rondleiding op de piste . ( deze
opleiding zal 2 X per jaar worden georganiseerd )
Kan enkel jurywerk verrichten in zijn eigen vereniging .
Kan geen verantwoordelijke taken uitvoeren .
Promotie naar een hoger niveau is mogelijk na 1 kalenderjaar en een schriftelijk examen .
Om te promoveren dien men de leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben

Niveau 2 ;
•
•
•
•
•
•

Kan men worden vanaf de leeftijd van 18 jaar
Dient een schriftelijk examen met een aantal stellingen af te leggen . ( het examen zal 2 X per jaar worden
georganiseerd )
Kan verantwoordelijke taken uitvoeren ( bepalen van het valpunt )
Promotie naar niveau 2 + is mogelijk na een stage van 1 kalenderjaar . om te promoveren dient men
minimum 1 kalenderjaar actief te zijn .
Dient minimaal 6 X per kalenderjaar actief te zijn .
Is minimaal 3 X per kalenderjaar actief buiten zijn eigen vereniging .

De Vlaamse Atletiekliga lanceert een gloednieuw jurylid: het Kidsjurylid.
Wil je onze jongste sportievelingen graag ondersteunen en bijstaan tijdens hun wedstrijdjes?
Dan zijn we op zoek naar JOU!
Een Kidsjurylid treed uitsluitend op tijdens wedstrijden voor Kangoeroes en Benjamins.
Door het volgen van de opleiding tot Kidsjurylid kan je in slechts 2 uurtjes een heel groot verschil maken.
Iedereen vanaf °2008 (Cadet) kan deelnemen aan de opleiding, er is geen atletiekervaring vereist.
Je leert bij over het waarom van de nieuwe wedstrijdvorm, je leert de verschillende disciplines beter kennen en je
gaat leren beoordelen of een uitvoering correct of fout is.
Daarnaast leren we je hoe je resultaten moet opmeten en hoe je een team medewerkers moet aansturen.
Tot slot geven we ook nog tips over kindvriendelijk handelen en omgaan met onsportief gedrag van omstaanders.
Wil je onze jongste sportievelingen graag ondersteunen en bijstaan tijdens hun wedstrijdjes? Grijp dan nu je kans om
deze nieuwe opleiding te volgen!
Interesse? Schrijf je in via volgende link: https://www.formdesk.com/V.A.L./inschrijving_Kidsjurylid .
Na het volgen van de opleiding kan je meteen aan de slag als Kidsjurylid op Kangoeroes-Benjamins wedstrijd(en)
naar keuze.
De Kangoeroes en Benjamins zijn je nu al heel erg dankbaar voor de inzet!

