
Voorstel agendapunten ALV 2019 KNKF - Sectie Powerliften

Scheidsrechterscommissie

14 mei 2019

1 Evaluatie

Vragen en aankondigingen op basis van zaken besproken op de vorige ALV en ontwikkelingen in het afgelopen
seizoen.

1.1 Deelname buiten mededinging

Vanaf dit kalenderjaar is dit geen mogelijkheid meer om op officiële wedstrijden buiten mededinging deel te
nemen. Het wedstrijdsysteem is ook aangepast.

1.2 Deelname zonder paspoort of identiteitsbewijs

Op de vorige ALV was gestemd over geldige legitimatiebewijzen op wedstrijden. Besloten was om alleen iden-
titeitsbewijzen (paspoort of identiteitskaart) te accepteren op alle officiële wedstrijden.

Er zijn dit seizoen wat uitzonderingen gemaakt door het bestuur. De commissie verwacht dat leden snel
zullen wennen aan het nieuwe beleid, vergelijkbaar met het wegen op lotnummer.

1.3 TC’s in de intilruimte

Betere handhaving door TC’s in de intilruimte is een mooi streven maar lastig te realiseren door de commissie.
Bekende problemen in de intilruimte zijn: drukte door onbevoegden, niet voldoen aan kledingvoorschriften en
vervuiling.

De commissie ziet de wedstrijdorganisatie als verantwoordelijke om de kwaliteit van de intilruimte te waar-
borgen.

1.4 Jury op NK’s

De huidige hoeveelheid scheidsrechters stelt de commissie in staat om een jurytafel te hebben op wedstrijden.
Qua kosten is het niet haalbaar om op elke wedstrijd een jurytafel te hebben, zoals het NK equipped.

De commissie vindt een jurytafel een goede ontwikkeling maar denkt dat het beperkt moet worden tot het
NK Classic.

1.5 Kwaliteit berechten

Om het niveau hoog te houden van de scheidsrechters zal dit jaar een opfriscursus plaatsvinden. In deze sessie
zullen wijzigingen in het technisch reglement besproken worden. Ook zullen discussies over interessante cases
worden gevoerd. Voorbeelden zijn: diepte bij squat, ’press’ signaal bij bench press en het ondersteunend gebruik
van de dijen bij deadlift. De bedoeling is dat alle scheidsrechters op de hoogte blijven van de reglementen en
dat er een duidelijke afspraken zijn over de interpretatie van de reglementen.

1.6 Kwaliteit wedstrijdtafel

Vanwege de toegenomen hoeveelheid aan taken is besloten om minstens twee wedstrijdbureau officials in te
zetten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ervaring en voorkeuren. Alleen op deze manier kunnen we
verwachten dat de computersystemen en formulieren goed worden bijgehouden.
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1.7 Uitslag dopingcontroles

Denzil vroeg het bestuur vorig jaar hoe er werd omgegaan met de berichtgeving van positieve dopinguitslagen.
Het bestuur was van mening dat die gevallen niet op de website vermeld hoeven te worden. Natuurlijk moeten
de prijzen en uitslagen wel aangepast worden in zo’n situatie. Dit beleid zal worden vastgelegd in een officieel
stuk. Waar is dit stuk te vinden?

1.8 Standardisatie emailadressen

Naast een algemeen contactforumulier is er gekozen om twee nieuwe emailadressen in gebruik te nemen:
bestuur@knkf-sectiepowerliften.nl om het bestuur te bereiken en scheidsrechters@knkf-sectiepowerliften.nl voor
de scheidsrechterscommissie.

1.9 Zichtbaarheid vrijwilligers

Op de website staat nu een overzicht van de vrijwilligers. Vangers, laders en de kascommissie ontbreken in dit
overzicht. De vangers en laders zouden een apart overzicht krijgen? Pardeep Kailey heeft onlangs zijn examen
gehaald voor IPF referee cat. 1, dit moet nog bijgewerkt worden.

1.10 Dubbelzinnigheid artikel 17: Recordpogingen

Dit seizoen zijn nationale records erkend die zijn gezet op een cup-wedstrijd. Men dacht dat dit niet meer kon
maar artikel 17 van het wedstrijdreglement bleek cup-wedstrijden niet uit te sluiten.

De commissie adviseert om artikel 17 te herfomuleren om ambigüıteit te vermijden.

2 Voorstellen

Suggesties voor verbeteringen in reglementen, organisatie van wedstrijden en vrijwilligers.

2.1 Nieuw artikel: scheidsrechterscommissie

In het kader van transparantie en verantwoording ziet de commissie graag haar samenstelling en verantwoordeli-
jkheden vastgelegd in de reglementen.

Voorstel: Nieuw artikel gebaseerd op het concept scheidsrechterscommissie, zoals beschreven in de bijlage.

2.2 Uitbreiding artikel 20: Nationaal scheidsrechter

Artikel 20 uit het wedstrijdreglement is gedateerd. De commissie stelt een uitbreiding voor waarbij ook de
cursus tot wedstrijdbureau official staat beschreven.

Voorstel: Artikel 20 - Nationaal scheidsrechter / wedstrijdbureau official, beschreven als in de bijlage.

2.3 Naamswijziging voorzitter wedstrijdbureau

Op de website vonden we de naam wedstrijdbureau official en wij zijn van mening dat dit een betere functietitel
is dan voorzitterwedstrijdbureau. Tegenwoordig zijn zitten meerdere van deze officials achter de wedstrijdtafel
en daarmee is het niet duidelijk wat voorzitter nou inhoudt.

Voorstel: ”Voorzitter wedstrijdbureau” en variaties daarvan wijzigen* in ”Wedstrijdbureau official” met afko-
rting ”WBO”.

*Wijziging in de volgende artikels:

• Wedstrijdreglement: 7.5, 9.6.1, 10.2, 14.1, 20.

• Beginnershandboek: ”Beurt doorgeven”

• Instructies wedstrijdbureau
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2.4 Logo’s wedstrijdkleding

De technical rules hebben het volgende kenmerk bij (niet-)ondersteunende pakken, (niet-)ondersteunende shirts
en riemen:

”In national and lower level contests only, of the lifter’s club or individual sponsor, where that logo
or emblem has not otherwise been approved by the IPF.”

In het wedstrijdreglement geeft artikel 16 aan hoe er met sponsorlogo’s wordt omgegaan. De commissie
ziet graag uitbreiding van artikel 16 waarin wordt gespecificeerd dat een clublogo afkomstig moet zijn van een
vereniging die aangesloten is bij de KNKF - Sectie Powerliften.

Daarnaast pleit de commissie voor een overzicht met goedgekeurde clublogo’s om discussies bij kledingcon-
troles te verminderen. Zo is er vaker discussie geweest of een print een logo betrof of ook een motto.

Voorstel: 1) een lijst met logo’s van aangesloten verenigingen voor wedstrijdkleding. 2) Uitbreiding artikel 16
wedstrijdreglement met specificatie van clublogo’s.

2.5 Kledingvoorschrift wedstrijdbureau officials

Nu hebben wedstrijdbureau officials hun eigen kleding of een T-shirt van de wedstrijd aan. Ze zijn daardoor
minder goed herkenbaar als official. Het voorstel is om twee ’WBO’ t-shirts te geven bestaande en nieuwe
WBO’s door de bond. Zij moeten zelf zorg dragen voor die kleding.”

Voorstel: Het bestuur stelt twee wedstrijdbureau T-shirts beschikbaar voor wedstrijdbureau officials met
terugwerkende kracht.

3 Vragen

3.1 Minimale leeftijd wedstrijdlifter

Op de afgelopen General Assembly van de IPF is besloten dat nationale bonden zelf mogen besluiten wat de
minimale leeftijd voor wedstrijdlifters is voor nationale wedstrijden. Internationaal blijft dit op 14 jaar. Wat
gaat dit worden voor ons?

Voorstel: uitbreiding wedstrijdreglement met minimale leeftijd wedstrijdlifter voor Nederlandse wedstrijden.

3.2 Bevestiging deelname voor tweede inweegronde

Op de afgelopen General Assembly van de IPF is besloten dat de lifter of zijn/haar coach deelname moet
bevestigen voor of tijdens de eerste inweegronde. Hoe gaan wij hiermee om in Nederland?
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