scheidsrechter
Een scheidsrechter moet autoriteit hebben. Hij/zij moet correct en rechtvaardig zijn
Opletten voor de gezondheid van de bokser, is de basisfilosofie die door ervaren
scheidsrechters aangeleerd wordt en als basis dient voor de opleiding van de referee.
De kwaliteiten van een goede scheidsrechter zijn : goede reglementkennis die hij op de juiste
manier kan interpreteren, rustig bewegen in de ring en een goede positie kiezen zodat de aktie,
van de boksers, korrekt kan beoordeeld worden, Hij/zij moet nooit beïnvloed worden door de
omgeving of de helpers en zeker nooit de controle verliezen waarbij zelfbeheersing van groot
belang is.

PERSOONLIJKE houding :
Om in de ring goed te fungeren moet de scheidsrechter in een goede lichamelijke conditie
zijn en over de nodige vaardigheden beschikken. De volgende vaardigheden zijn van belang:
zelfzekerheid, ontspannen zijn, professionele houding aannemen , voldoende vakkennis
hebben ,verantwoordelijkheidszin,hebben, stressbestendig zijn en over een groot
observatievermogen .beschikken
Opletten: het dragen van een bril, juwelen, sierknoppen kunnen gevaarlijk zijn ingeval van
contact met de bokser. Deze zijn verboden in de ring.
De scheidsrechter die fungeert in de ring, moet een witte (geen "jeans") broek dragen indien
het gaat om een liefhebberskamp en een zwarte broek wanneer het een elitekamp betreft.
Een wit overhemd met zwarte strik en lichte schoenen zonder hak.
De KBBB ring official badge.

Het werkmodel is als volgt:
•

Stapt als allereerste in de boksring

•

Controleert de boksring ( de strakheid van de ringtouwen)

•

Controleert de aanwezigheid van de time –keeper, speaker, juryleden, ringarts

•

Controleert de boksers (de AIBA helm, sieraden, tandbeschermer, bandage
boksschoenen, schelp)

•

Gaat voor aanvang van de wedstrijd in de ringmidden staan

•

Laat beide boksers naar de ringmidden komen voor shake-hands

•

Controleert of beide boksers voor de gong in de hoek blijven.

•

Controleert of de ring vrij is (krukjes,verzorgersmateriaal,…)

•

Controleert of de juryleden klaar zijn.

•

Geeft een teken aan de time-keeper dat hij klaar is.

Tijdens de ronde:
•
•

Geeft na de gong het commando “boks”.
Gebruikt enkele commando’s ( boks – stop- break - time – time-out) op de juiste
wijze.
• In staat zijn om foutieve handelingen vast te stellen en te bestraffen, duidelijk de
foutieve handelingen van de bokser aantonen en optreden als de trainers te heftig
coachen.
• Verplaatst zich op rustige wijze (niet in de weg lopen, ringpositie,…).
• Roept “ time “ na de gong op het einde van de ronde.
• Controleert of beide boksers naar hun hoek gaan.
Rustpauze:
• Staat in een neutrale hoek.
• Vult zijn puntenbriefje in als hij jurylid is
• Staat met aangezicht naar de time – keeper.
• Controleert de gebeurtenissen in beide hoeken(watergebruik,...).
• Gaat naar ringmidden op commando “helpers weg”.
• Controleert of de ring vrij is (coaches,krukjes, verzorgmateriaal,…).
Wedstrijdeinde:
• Vult zijn puntenbriefje in als hij jurylid is.
• Haalt de puntenbriefjes van de juryleden op en overhandigt ze aan de
voorzitter .
• Gaat in de ringmidden staan
• Roept beide boksers bij zich.
• Duidt na bekendmaking van de uitslag de winnaar aan .
• Gaat terug in de goede neutrale hoek staan.
• Verlaat als laatste de boksring.
De scheidsrechter zal zich altijd proberen te verplaatsen op de goede wijze zonder in de weg
te lopen van de boksers, loopt aan de buitenzijde van de boksring op een goed afstand van de
boksers, dient nooit de controle daarover te verliezen, erover waken dat de reglementen en
fair – play strikt worden in acht genomen, zich alleen bedienen van de bevelen (boks- break –
stop - time-time out) zonder de boksers aan te raken.
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