
RESPECT / DISCIPLINE / KAMERAADSCHAP

TBM SCHEIDSRECHTER
Categorie Arbitrage

Omschrijving
(informatie en doel)

Tijdens deze opleiding leert de deelnemer hoe een het als scheidsrechter 
TBM-wedstrijden kan begeleiden: 
De onderwerpen:

 - Spelregels bij de TBM
 - Rol van de scheidsrechter
 - Veiligheid en plezier
 - Communicatie met spelers, coaches en toeschouwers

Doelgroep (Jeugd)spelers en ouders/verzorgers die TBM-wedstrijden willen fluiten

Toelatingseisen  - 14 jaar en ouder
 - Lid van Rugby Nederland (tientjeslid is al voldoende)

Duur opleiding 8 uur contact – 4 uur zelfstudie
De opleiding wordt aangeboden tijdens een trainingsavond (2 uur) en 
aansluitend op een TBM-toernooi op een zaterdagochtend (6 uur)

Middelen en materiaal  - Beginnersgids
 - Spelregelkaarten

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:

 - Introduction to Match Officiating (Pre level 1)
 - Hersenschuddingen

Kosten € 30,00 voor jeugd en senioren

Diplomering Het diploma TBM Scheidsrechter wordt verstrekt indien:
 - De deelnemer alle certificaten heeft ingeleverd
 - De deelnemer 100% aanwezig is geweest op de contactdag
 - Afronding binnen twee weken (alle opdrachten inleveren)

Organisatie Minimaal 8 deelnemers op locatie, mogelijk gedurende het gehele seizoen 
op doordeweekse avonden of in het weekend. 

https://www.rugby.nl/sites/default/files/World%20Rugby%20Beginners%20Guide%202019%20NL.pdf
https://passport.world.rugby/nl/
https://passport.world.rugby/officiating/introduction-to-match-officiating-pre-level-1
https://passport.world.rugby/player-welfare/concussion-management-for-the-general-public/
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