Afspraken over het fluiten door en begeleiden van junior scheidsrechters 2015-2016
Van de arbitragecommissie van Phoenix

1. A en B junioren worden ingedeeld om te fluiten. De inplanning van fluitbeurten en
scheidsrechterbegeleiders is te zien in het wedstrijdschema op de Phoenix-site. De
scheidsrechters krijgen ook een e-mail over hun fluitbeurt.

2. In principe wordt een junior AB alleen ingedeeld om te fluiten als hij/zij zelf die dag een
thuiswedstrijd speelt.

3. Elke junior AB fluit ongeveer vijf keer per jaar een wedstrijd. Trainers fluiten minder vaak
(twee á drie keer per jaar).

4. Is de junior AB verhinderd, dan regelt hij/zij zelf in het team een vervanger. De junior AB
geeft de naam van de vervanger door aan de arbitragecommissie. De fluitbeurt telt dan als
beurt voor de vervanger, en de junior AB wordt een volgende keer ingezet.

5. Als vervangen in het team lastig is, dan zoekt de junior AB samen met het team, onder
begeleiding van de ouderbegeleider, naar een oplossing, desnoods bij een ander jeugdteam.
6. Een junior AB die op Phoenix is en ter plekke invalt voor iemand, geeft dit door aan de
arbitrage commissie; dan telt dit als een fluitbeurt.

7. Een junior AB die is ingepland, niet komt en geen vervanger heeft geregeld, fluit een
inhaalbeurt en een keer extra. Hij/zij kan tijdelijk worden geschorst, d.w.z. dat hij/zij pas
weer mag deelnemen aan de competitie als de inhaal- en de extra fluitbeurt zijn uitgevoerd.
8. Alle startende scheidsrechters worden begeleid door een scheidsrechterbegeleider.

9. Scheidsrechters en begeleiders verzamelen een half uur voor aanvang van de wedstrijd, en
wachten elkaar op bij de kast met scheidsrechterjassen, bij de bar.
10. Als de junior AB opziet tegen het niveau waarop hij/zij is ingedeeld om te fluiten, dan kan
hij/zij proberen te ruilen met een teamgenoot.
11. Als een junior AB voor langere tijd niet kan fluiten door een blessure of voor langere tijd
afwezig is bijv. vanwege een stage, dan geeft hij/zij dit per e-mail door aan de
arbitragecommissie, zodat hij/zij tijdelijk niet wordt ingepland.

12. Elke junior AB zorgt er voor dat hij/zij tijdig op de hoogte is van zijn/haar fluitbeurt:
a. hij/zij leest regelmatig zijn/haar e-mail en het e-mailadres is juist ingevoerd in het
Phoenix-systeem. Wijzigingen in het e-mailadres kan de junior AB zelf doorvoeren op
de site van Phoenix via de inlogcode, of doorgeven aan de arbitragecommissie die de
wijziging dan doorvoert.
b. of hij/zij kijkt bij een thuiswedstrijd van te voren op de site in het wedstrijdschema of
hij/zij is ingepland.
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13. Alle jeugdleden moeten fluiten. Jeugdleden die proberen om onder hun fluitbeurten uit te
komen door elke keer weer vervanging te zoeken (duikers), worden persoonlijk benaderd
door de arbitragecommissie om een persoonlijk plan te maken (intensieve begeleiding op
maat). Jeugdleden die zo erg tegen het fluiten opzien dat ze de neiging hebben te duiken,
nemen bij voorkeur zelf contact op met de arbitragecommissie voor een persoonlijk plan.

14. Ontheffing van de fluitplicht kan in uitzonderlijke gevallen toegekend worden door het bestuur
van Phoenix.
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