
 

In juni houden wij een jurycursus op 4 donderdagavonden 

Juryleden zijn nodig voor de wedstrijden die SAV zelf organiseert. Daarnaast moet er bij 

competitiewedstrijden elders altijd minimaal één persoon meehelpen als jurylid. Hoewel hulp door 

mensen die de cursus niet gedaan hebben ook welkom is zou het prettig zijn als er wat meer mensen 

binnen de vereniging zijn die de cursus gevolgd hebben. 

Door het volgen van de cursus raakt men bovendien ook goed op de hoogte van de reglementen en leer je 

onder andere hoe worpen, sprongen en het lopen bijvoorbeeld op en tussen de lijnen en dergelijke 

beoordeeld worden. 

Daarom nodigen wij u graag uit om op de vier volgende donderdagavonden mee te doen aan een cursus 

jurylid: 7 juni, 14 juni, 21 juni en 28 juni 

Aanvang 19:30 uur, duur circa anderhalf uur. 

Cursus klinkt erg officieel. Een betere naam zou zijn vier leuke avonden waarin je een en ander te weten 

komt over de atletiekregels en de wedstrijdorganisatie. 

Vorig jaar heb ik de cursus zelf gedaan en het waren vier leuke bijeenkomsten van ongeveer anderhalf 

uur met grof samengevat telkens een inleiding over het onderwerp van de avond, daarna de baan op om 

het onderwerp ervan in de praktijk te bekijken en wat te oefenen, daarbij om de beurt acterend als 

sporter en als jurylid. Afsluitend was er dan nog een korte evaluatie. 

Het enige huiswerk dat er bij hoort, is het bekijken van enige You-Tube filmpjes over het onderdeel van 

de betreffende avond. Een examen hoeft er niet gedaan te worden. 

De avonden krijgen de volgende inhoud: 

1. Algemene inleiding, onder andere over de taken en verantwoordelijkheid van juryleden en hun 

samenwerking met de scheidsrechters; 

2. Sprongonderdelen; 

3. Loop en estafettenummers;  

4. Werpnummers; 

Als er vervolgens ook nog een keer meegelopen wordt als jurylid bij een wedstrijd kun je geregistreerd 

worden als jurylid. 

We hopen dat een flink aantal leden en ouders zich opgeven voor de cursus (mocht je een avond niet 

kunnen is daar wel een mouw aan te passen). 

De informatie die we nodig hebben is: 

Naam    ----------------------------------------------------------------- 

Ouder van  ----------------------------------------------------------------- 

Leeftijd  ----------------------------------------------------------------- 

Telefoonnummer 06-------------------------------------------------------------- 

E-mailadres  ------------------------------------------------------------------ 

 

Deze gegevens kunnen naar: Jeroen Dodeman (savjury@outlook.com) 
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