
WORLD RUGBY SCHEIDSRECHTER 3
Categorie Arbitrage

Omschrijving
(informatie en doel)

Deze internationale opleiding wordt bezet door de nationale toppers op 
scheidsrechtergebied. De persoonlijke ontwikkeling van de scheidsrechter 
staat hier centraal en de scheidsrechter geeft tijdens de opleiding veel input. De 
onderwerpen zijn weliswaar gelijk als bij scheidsrechter 2 maar de focus ligt op 
de persoonlijke ontwikkeling. De onderwerpen:

 - Competenties/Planning
 - Spelkennis

 - Optreden
 - Analyses

Doelgroep De World Rugby Scheidsrechter 3 heeft het talent en de wil om op het hoogste 
niveau in de Nederlandse competitiewedstrijden te leiden. Ook heeft de World 
Rugby Scheidsrechter 3 internationale ambities.

Toelatingseisen  - 18 jaar en ouder
 - Lid van Rugby Nederland tientjeslid is al voldoende)
 - In bezit van World Rugby Scheidsrechter 2 diploma
 - Uitstekende conditie
 - Bereidheid om in internationaal verband te worden ingezet

Duur opleiding 32 contacturen verdeeld over twee weekenden, 120 uren zelfstudie

Middelen World Rugby Work- en Handbook niveau 3 officiating.

E-learning Voor aanvang van de cursus moeten de volgende programma’s gevolgd worden 
via de website passport.world.rugby en afgerond worden met een certificaat:

 - Rugby Ready
 - Hersenschudding (Concussion)
 - Laws of the Game
 - Introduction to Match Officiating (Pre-level 1)
 - First Aid in Rugby

Kosten Reiskosten naar Europese bestemming. Accommodatie en opleiding wordt 
door Rugby Europe betaald

Diplomering Het diploma World Rugby Scheidsrechter 3 wordt verstrekt indien:
 - De deelnemer 100% aanwezig is geweest
 - De deelnemer de certificaten (zie scheidsrechter World Rugby 2 heeft 

ingeleverd, plus First Aid
 - De deelnemer het transcript met beoordelingen door een World Rugby 

Educator of World Rugby
 - Trainer heeft ondertekend en heeft toegelicht.
 - De deelnemer aan bovenstaande eisen binnen twee jaar na de eerst 

workshop heeft voldaan.

RESPECT / DISCIPLINE / KAMERAADSCHAP



Organisatie Eenmaal per jaar organiseert Rugby Europe deze opleiding. 

Inschrijving Op uitnodiging

RESPECT / DISCIPLINE / KAMERAADSCHAP


