Wedstrijdfunctionarissencommissie Badminton Vlaanderen(WFC BV)

Opleiding umpires 2017
Umpires hebben een belangrijke functie binnen de club.
Ze zijn een bron van informatie op het vlak van spelregels bij opleiding van nieuwe
leden, wedstrijden, tornooien en competities op alle niveaus.
De opleiding tot provinciaal umpire is een gedeelde verantwoordelijkheid van en tussen
de provinciale WFC commissies en de WFC commissie Badminton Vlaanderen.
De opleiding bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk.
Kostprijs opleiding : 50,00 € per deelnemer (te storten aan Badminton
Vlaanderen)
Inschrijving: zie website Badminton Vlaanderen ; officials ; opleiding umpire
De opleiding loopt van januari tot november, opgedeeld in volgende blokken waar
volgende opdrachten worden opgelegd :
1. Theoretische opleiding :
FEBR – APRIL 17
Dag 1: spelregels – terminologie - aanbevelingen voor umpires
Datum : zaterdag 4 februari 2017 om 10.00 u
DC Badminton Vlaanderen
Boomgaardstraat 22
2600 Berchem
Of andere locatie afhankelijk van de inschrijvingen.
Dag 2: invullen van een wedstrijdblad – herhaling dag 1
opvolging van een umpire tijdens een wedstrijd
schriftelijke proef over spelregels en aanbevelingen
Datum : ZONDAG 5 maart 2017 om 9.30 u
Gemeentelijke Sporthal
Fortlaan 10
2070 Zwijndrecht
2. Praktische opleiding
MRT – MEI 17
2.1
Op tornooiniveau
Op twee zaterdagen van een tornooi worden de kandidaten uitgenodigd om een aantal
wedstrijden te tellen onder leiding van de provinciale begeleider-coach.
De dagen worden gekozen in overleg tussen de kandidaten en de begeleider.
2.2

Op clubniveau

De kandidaten worden aangespoord om op clubniveau een aantal wedstrijden te tellen
van hun eigen clubleden. Dit hoeft niet onder begeleiding van een coach te zijn.

TRECHTERDAG 1
Trechterdag 1 gaat door op de zaterdag van een tornooi.
Datum en tornooi later te bepalen.
Alle kandidaten, aanwezig van 9.30u tot 15.30u, worden gevolgd door 3 coaches,
aangesteld door Badminton Vlaanderen.
Hier gebeurt de eerste evaluatie op liganiveau. Het is een tussentijdse afsluiting van
het eerste deel van de opleiding en een aanzet voor het tweede deel.
De coaches geven adviezen en sturen bij waar nodig.
MEI – OKTOBER 17
2 Praktische opleiding
2.1
Op tornooiniveau
Zie de periode jan – april 17.
2.2
Op clubniveau
Zie de periode jan – april 17.
TRECHTERDAG 2
Tweede en laatste globale evaluatie van de kandidaten op éénzelfde tornooidag.
Datum en tornooi later te bepalen
Alle kandidaten, aanwezig van 9.30u tot 15.30u, worden gevolgd door 3 coaches,
aangesteld door Badminton Vlaanderen.
Hier gebeurt de laatste evaluatie op liganiveau.
Examen Praktijk
Het praktijk examen gebeurt op de zondag van de provinciale kampioenschappen.
(elke kandidaat umpire legt examen af in zijn/haar eigen provincie).
Wie 80 % in beide delen haalt(theorie op 4 mrt 17, praktijk PK), mag zich geslaagd
noemen.
Wie niet slaagt in één van beide aspecten kan opgeroepen worden om een herexamen
af te leggen.
Verplichtingen
Wie umpire is geworden in 2017 dient vanaf het kalenderjaar 2018 actief te zijn.
Dit betekent dat hij / zij optreedt op minimum vier tornooidagen van verschillende
tornooien per kalenderjaar (bij voorkeur 2 per semester).
Voor beschrijving tornooidagen, niveaus umpires, vergoedingen zie eveneens de
beleidsnota Wedstrijd Functionarissen Commissie Badminton Vlaanderen.
Een umpire treedt altijd op in de officiële kledij (zwarte polo en vest worden
aangeleverd door Badminton Vlaanderen).
UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING : 31 januari 2017

