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Reglement “MEN-OFFICIAL”
Bij nationale en communautaire menwedstrijden kunnen volgende officials actief zijn:
• Level 1
• Level 2
• Level 3
Hun bevoegdheden en taken worden omschreven in
• GR FEI Hoofdstuk VII
• AR KBRSF hoofdstuk VIII
• FEI driving rules hoofdstuk XIV
• Belgische aanpassingen 2017 art 987.1.1
1. OPLEIDINGSTRAJECT “MEN-OFFICIAL”
Opmerking :
De liga (level1 & 2) en nationale mencommissie (level 3) kan autonoom beslissen om iemand te
benoemen als zij oordelen dat de kandidaat beschikt over voldoende technische kennis en dit na het
slagen van een theoretische test.
Het aantal wedstrijden is cumulatief. Met andere woorden deze blijven lopen bij de overgang naar een
ander level.

Jurylid, TD, PO en steward
Om te worden benoemd tot level



moeten de kandidaten aan volgende criteria voldoen:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

18 jaar oud op datum van inschrijving
Aangesloten zijn bij een liga
Beschikken over de basiskennis rond de mensport
Weerhouden worden tot de ingangscursus na een positief intake-gesprek
Volgen van en slagen in een theoretische cursus
Stage lopen tijdens min 5 CAN1* of hoger binnen de 3 jaar, waarvan min 3 (A-B-C)
benoemd worden door de liga-mencommissie na aanvraag van betrokkene en onderzoek van
de liga mencommissie
h. ondertekenen van het charter “official”
Om te worden benoemd tot level



moeten de kandidaten aan volgende bijkomende criteria

voldoen:
a. Actief als official bij > 10 menwedstrijden (type A-B-C)
b. Passieve kennis van de 2de landstaal
c. Beschikken over een teamgeest, moed en zelfvertrouwen, uitgesproken neutraliteit en een
voldoende dosis auto-discipline
d. bevorderd worden door de liga-mencommissie na aanvraag van betrokkene en onderzoek van
de liga mencommissie
Om te worden benoemd tot level



moeten de kandidaten aan volgende bijkomende criteria

voldoen:
a. Actief als official bij > 20 menwedstrijden (type A-B-C)
b. Passieve kennis van de 2de landstaal
c. Volgen van de modules met een totale lesduur van 6 uur:
• Juridische procedures (protest-appeal)
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• Omgaan met de pers en crisis management
• Doping en vaccinaties, paspoorten, ‘welfare of horses’
d. bevorderd worden door de KBRSF-mencommissie op voordracht van de liga mencommissie
e. level  officials kunnen met toestemming van de nationale mencommisse deelnemen aan
FEI-cursussen voor promotie of behoud van zijn “level”.
2. STATUS “men-official”
Om de status “actief” te behouden moeten de official
a. Minimum 1 “terugkomdag” volgen in 3 jaar en
b. Min 1 maal / jaar actief deelnemen als official aan een communautaire of nationale
menwedstrijd
c. Een positieve jaarlijkse evaluatie verkrijgen van de liga”
Niet voldoen aan 1 of meerdere hierboven beschreven criteria kan als gevolg hebben dat de official
zijn status “actief” tijdelijk of definitief verliest.
Het opnieuw verkrijgen van de status “actief” kan enkel na het volgen van een terugkomdag en met
een positieve evaluatie van de liga mencommissie.
De status “actief” wordt automatisch opgeheven van zodra de betrokken > 70 jaar oud is tenzij hij of zij
een verlenging aanvraagt bij zijn of haar respectievelijke liga mencommissie.
Die verlenging is als volgt : 2 jaar – 2 jaar en dan jaarlijks aan te vragen
Indien de official niet meer actief zou zijn door het niet voldoen aan de eisen dan komt deze terug
actief na het volgen van een “terugkomdag”

3. PLICHTEN van de “men-official”
a. Min 1 maal / jaar actief als official tijdens een menwedstrijd
b. Aangesloten zijn van bij een liga
c. Indien een official weerhouden is voor een wedstrijd waarvoor hij toegezegd heeft, welke de
reden ook, is hij verplicht:
• De voorzitter van de terreinjury onmiddellijk in te lichten
• Te zorgen voor een vervanging
d. Een official geeft enkel zijn medewerking aan erkende menwedstrijd
e. Voldoen aan een correcte dresscode
f. Zich steeds correct en onbesproken gedragen voor, tijdens en na de wedstrijd als
vertegenwoordiger van de liga en/of federatie
g. Collegiaal optreden
h. Als voorzitter van de jury, optreden als een coach en voldoen alle administratieve
verplichtingen (stageverslagen, technisch wedstrijdverslag e.d.)
i. Elk jaar een rapport van hun activiteiten overmaken aan de respectievelijke liga.

