De richtlijn m.b.t. de procedure van het juryberaad is als volgt vastgesteld:
a.

Het juryberaad vindt plaats vóór de tellertafel waarbij het jurylid gaat staan en
in overleg treedt met de 1e scheidsrechter.

b.

Het jurylid kan ook een andere official bij het juryberaad betrekken.

c.

Ten behoeve van het juryberaad mogen alle mogelijke bronnen worden
geraadpleegd.

d.

Wanneer het jurylid en de 1e scheidsrechter van mening verschillen, beslist het
jurylid.

e.

De uitslag van het juryberaad wordt via de speaker, of door het jurylid zélf, aan
het publiek medegedeeld. In geval dat de wedstrijd gestreamd wordt en er is
geen publiek aanwezig, kan het jurylid de uitslag van het juryberaad ook
mededelen aan de commentator van deze wedstrijd.

f.

Het verslag van het gehouden juryberaad wordt ingevuld op de checklist en
komt daardoor direct terecht bij de voorzitter wedstrijdwezen en bij de
medewerker arbitrage nationaal. Het verslag van de checklist wordt door de
medewerker arbitrage nationaal doorgestuurd naar de groepscoördinator
eredivisie, de voorzitter Taakgroep Juryleden en naar de voorzitter Taakgroep
Spelregels. De Taakgroep Spelregels zal het e.e.a. onderzoeken en toetsen met
betrekking tot:
1.

De gevolgde werkwijze conform deze procedure (én Richtlijn R4.2)

2.

De correcte toepassing van de spelregels/reglementen door het jurylid

3.

Hoor en wederhoor toepassen naar de betreffende officials

4.

Een analyse van het onderzoek opstellen en bij de eindconclusie van het
onderzoek de van toepassing zijnde nummering van de betreffende
spelregels of reglementen vermelden.

g.

De uitslag van het onderzoek van de Taakgroep Spelregels gaat vervolgens
naar de groepscoördinator eredivisie en naar de voorzitter Taakgroep
Juryleden.

h.

De Taakgroep Juryleden bespreekt de uitslag van het onderzoek van de
Taakgroep Spelregels en komt met een conclusie en of aanbeveling over het
gehouden juryberaad met betrekking tot:
-

De gevolgde procedure door het jurylid
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-

De juistheid van het besluit in breder verband

-

Bij een aandachtspunt voor het jurylid komt de Taakgroep Juryleden met
een voorstel tot bijscholing van het jurylid

-

Bij een ernstige tekortkoming in casu de handelingen van het jurylid komt
de taakgroep met een voorstel tot het nemen van een maatregel t.a.v. het
jurylid

i.

De voorzitter van de Taakgroep Juryleden stuurt de uitslag van het onderzoek,
de conclusie en de aanbeveling namens de Taakgroep Juryleden als advies
naar de groepscoördinator Eredivisie.

j.

De groepscoördinator Eredivisie besluit, al dan niet na overleg met de
Voorzitter van de Taakgroep spelregels en/of met de voorzitter van de
Taakgroep Juryleden, tot publicatie of tot herziening van de conclusie en van de
aanbevelingen, over te gaan.

k.

Vervolgens stuurt de coördinator Eredivisie het rapport met conclusies (de
aanbevelingen blijven intern) naar de medewerker arbitrage nationaal.

l.

De medewerker arbitrage nationaal draagt zorg voor volledige anonimiteit
(namen van betrokkenen en van teams, wel de benaming van team X en team Y
kunnen ter verduidelijking worden gebruikt) en zorgt voor de verzending van
dit rapport naar alle betrokkenen, alsook ter informatie naar alle juryleden en
naar alle eredivisiescheidsrechters.

De gehouden juryberaden, de uitslagen van de onderzoeken van de Taakgroep Spelregels en
de conclusies van de Taakgroep Juryleden worden eventueel op de startbijeenkomst van een
nieuw seizoen besproken met alle aanwezige juryleden en met alle aanwezige
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