
Artikel * - Scheidsrechterscommissie 
(bron KNKF - Sectiereglement artikel 15 en Statuten KNKF artikel 14) 
 
*.1 
Het bestuur van KNKF - sectie powerliften heeft een permanente scheidsrechterscommissie ingesteld 
en heeft het recht de leden van die commissie te benoemen, te schorsen en te ontslaan.  
 
*.2 
Het doel van de scheidsrechterscommissie is het vertegenwoordigen van de officials van KNKF- sectie 
Powerliften. Tevens kan de commissie op verzoek van het sectie bestuur projecten toegewezen 
krijgen. De scheidsrechterscommissie is verantwoording schuldig aan het sectie bestuur.  
 
*.3 
De scheidsrechterscommissie wordt gekozen/herkozen tijdens de scheidsrechtersvergadering voor 
een periode van drie jaren en kunnen aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode als lid van die 
commissie worden herbenoemd. De commissie bestaat uit tenminste twee en maximaal drie 
scheidsrechters in de rol van voorzitter, secretaris en planner. Bij voorkeur minimaal één 
internationale scheidsrechter categorie 1 of 2. De rol van planner kan gecombineerd worden met een 
van de andere taken.  
 
*.4 
De taken van de scheidsrechterscommissie bestaan uit: 
Communicatie: 

● Verzorgt communicatie tussen het bestuur en de officials 
● Informeert officials over nieuwe, gewijzigde en afgeschafte regelgeving 
● Planning van officials tijdens een wedstrijd 
● Zijn het aanspreekpunt inzake gedrag van officials tijdens een wedstrijd 

Tijdens een wedstrijd: 
● Neemt, bij afwezigheid van bestuursleden, gezamenlijk of met de meest ervaren/hoogste 

rang scheidsrechter beslissingen tijdens een wedstrijd inzake regels welke niet duidelijk 
in het reglement staan beschreven.  

Official: 
● Beoordeelt noodzaak werving officials en start, wanneer nodig, een selectie- en 

opleidingsprocedure. De scheidsrechterscommissie heeft het recht vrijwilligers te 
weigeren voor een rol als official 

● Verzorgt training en examinering voor nieuwe officials 
● Verzorgt jaarlijks een vergadering en training voor bestaande scheidsrechters 
● Ondersteunt de officials bij de verplichting minimaal eens per jaar zijn functie te 

beoefenen 
● Heeft het recht een official op diens gedrag aan te spreken of te schorsen. Het 

sectie-bestuur beslist over het vervolg van een schorsing.  
Overig: 

● Denkt mee met het bestuur inzake regelgeving die betrekking hebben op het 
functioneren en/of werkwijze van de officials 

● Draagt beheer voor het treur- en jubelfonds 
● In samenspraak met het bestuur kunnen taken worden toegevoegd of verwijderd 

 
 
 


