Informatie Conditietest en spelregeltoets (CT/ST)
De conditietest en spelregeltoets (CT/ST) vinden plaats aan het begin van het seizoen, te weten in
september. Herkansingen vinden plaats in oktober en december. De organisatie is in handen van de
COVS. Informatie over de testen wordt gepubliceerd op de districtssite www.knvb.nl/west1 scheidsrechterszaken. De data en locaties voor de herkansingen in december zijn nog nader te
bepalen. Scheidsrechters zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen (tijdige) aanmelding!
Het aantal af te leggen spelregeltoetsen of shuttlerun-testen is gemaximeerd. Dit betekent, dat bij het
niet met goed gevolg afleggen van de spelregeltoets en/of shuttlerun-test in september de
scheidsrechter nog twee herkansingen heeft. Eén keer in oktober en eventueel nog één keer in
december. De deelnemers worden geacht de test en toets in het eigen district af te leggen. Mocht dit
niet mogelijk zijn, dan wordt verzocht dit te overleggen met de afdeling scheidsrechterszaken.
In tegenstelling tot vorig seizoen is het afleggen van de CT/ST dit seizoen slechts eenmalig. Met
ingang van het seizoen 2011/’12 komt er een nieuwe opzet ten aanzien van deze onderdelen.
Hierover zullen wij de scheidsrechters gedurende het komende seizoen op de hoogte houden.
Voor wie verplicht
Iedere KNVB-scheidsrechter mag deelnemen aan de testen in september. De shuttlerun test en
spelregeltoets zijn echter alleen verplicht voor de scheidsrechters fungerend in groep
AV-LL, AV-1, AV-2, AV-3 en AV-J1 en AV-AL & AV-A1 (assistent-scheidsrechters) en AV-ZL, AV-Z1
AV-Z2 en AV-Z3, van het amateurvoetbal, alsmede voor hen uit de overige groepen die tijdens of aan
het eind van het seizoen 2009-´10 zijn gepromoveerd en hun promotie moeten activeren.
Rapporteurs veld uit de groepen landelijk, 1 en 2 alsmede rapporteurs zaalvoetbal uit de groepen
landelijk en 1 dienen eveneens de spelregeltoets(en) met goed gevolg af te leggen.
Voor de spelregeltoets en shuttlerun-test gelden de volgende bepalingen:
 Scheidsrechters uit de groepen AV-4, AV-J2 en lager, AV-Z4 en lager die op grond van hun
rapportage voor promotie in aanmerking zijn gekomen, worden alleen in de hogere groep
geplaatst als de spelregeltoets en shuttlerun-test met goed gevolg zijn afgelegd. Dit geldt ook voor
scheidsrechters uit de START-groep die hoger dan de laagste groep zijn geplaatst.

Voor scheidsrechters die in/naar AV-5* zijn geplaatst/gepromoveerd geldt deze verplichting niet.

Het aantal meerkeuzevragen is gesteld op tien. Hiervan dienen er minimaal zes goed beantwoord
te zijn. De deelnemer krijgt hiervoor maximaal 15 minuten de tijd.

Scheidsrechters uit de groepen AV-ZL t/m AV-Z2 dienen de reguliere spelregeltoets en de FIFAspelregeltoets met goed gevolg af te leggen.

Een scheidsrechter heeft de keuze de test op het veld of in de sporthal af te leggen.

De spelregeltoets en shuttlerun-test worden aansluitend gehouden op dezelfde locatie.

Reiskosten worden niet vergoed.
Consequenties bij niet slagen
Voor scheidsrechters die niet slagen voor de shuttlerun test en/of spelregeltoets in september en ook
niet voor de herkansingsbijeenkomst in oktober gelden de volgende consequenties.






Alle scheidsrechters hebben in december nog één herkansingsmogelijkheid. Dan niet halen
betekent direct terugplaatsing naar de onderliggende oude groep of de laagste groep (exstarters).
Vaste assistent-scheidsrechters hebben in december eveneens nog één
herkansingsmogelijkheid. Dan niet halen betekent dat zij niet meer aangesteld.
In tegenstelling tot vorig seizoen is het afleggen van de CT/ST dit seizoen slechts eenmalig in
verband met het feit dat met ingang van het seizoen 2011/’12 er een nieuwe opzet komt ten
aanzien van deze onderdelen. Hierover zullen wij u gedurende het komende seizoen uiteraard
informeren.
Het gevolg hiervan is, is dat er niet meer onder het wedstrijdpakket wordt aangesteld. Is na de
tweede herkansingsmogelijkheid van december nog niet aan de eisen voldaan, dan volgt
directe degradatie ongeacht de groep.

Globale inhoud van de shuttlerun test:

Het is een looptest, waarbij de af te leggen afstand steeds in een korter tijdsbestek plaatsvindt.

De af te leggen afstand bedraagt steeds 20 meter, gelegen tussen twee eindstrepen.

Op 3 meter vanaf elke eindstreep is een streep getrokken of zijn pionnen geplaatst.

Gaat de zoemer alvorens deze 3-meterlijn is bereikt, dan dient men gewoon door te lopen.

Ook indien de zoemer gaat en de loper bevindt zich tussen de 3-meterlijn en de eindstreep, dan
dient men gewoon door te lopen.

In de beide hiervoor omschreven situaties dient men door te lopen tot de eindstreep, deze
eindstreep met een voet aan te raken en onmiddellijk om te keren.

Indien tweemaal AANEENSLUITEND de 3-meterlijn niet wordt gehaald, dan is men uit de test.

Wanneer men eerder aan de overkant is dan de zoemertoon, dan dient op deze toon te worden
gewacht alvorens met de terugweg wordt begonnen.

Een trap komt overeen met één minuut.
Hoewel het aanvangstempo van de test vrij laag ligt, wordt geadviseerd te starten met een
verantwoorde warming-up.
Vragen spelregeltoets
De spelregeltoets wordt schriftelijk door middel van 10 meerkeuzevragen afgenomen. Jaarlijks stelt de
spelregelcommissie in Zeist per toets de vragen vast. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld met
betrekking tot scheidsrechters die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn) bestaat de
mogelijkheid dat er in plaats van een schriftelijke toets een mondelinge toets wordt afgenomen.
Hiervoor moet overigens te allen tijde vooraf toestemming van de desbetreffende Districtscommissie
Scheidsrechterszaken zijn verkregen. Verzoeken kunnen gericht worden aan de afdeling
scheidsrechterszaken. De uitslag van de toets wordt ter plaatse door of namens de organisatie
bekend gemaakt.
Aantal te lopen trappen
Indien een scheidsrechter zijn promotie definitief wil maken, dan dient hij het aantal trappen dat
behoort bij de groep waarnaar hij is gepromoveerd met goed gevolg af te leggen.
Overzicht van het aantal trappen veldvoetbal:
Groep
Aantal trappen
ZA/ZO AV-LL + AV-1
Negen
ZA/ZO AV-2
Acht
ZA/ZO AV-3
Zeven
ZA/ZO AV-4 en lager
Zes
Assistent-scheidsrechters AV-AL en AV-A1
Zeven
ZA AV-J1
Zeven
ZA AV-J2 en AV-J3
Zes
ZA AV-J4 en overige
Vijf
Overzicht van het aantal trappen zaalvoetbal:
Groep
Aantal trappen
AV-ZL en AV-Z1
Acht of FIFA-test
AV-Z2:
Zeven
AV-Z3:
Zes
AV-Z4 en lager:
Vijf
NB. Voor internationale scheidsrechters zaalvoetbal blijven de landelijke FIFA-testen van kracht.

Waar en wanneer
Voor district West I zijn, in samenwerking met de COVS, de volgende data en locaties voor de testen
vastgesteld:






Dinsdag 7 september, 18:30u Sporthallen Zuid te Amsterdam (zaal)
Donderdag 9 september, 18:30u Korfbalvereniging Celeritas te Alkmaar (kunstgras)
Donderdag 16 september, 18:30u Sportcomplex Voorland te Amsterdam (kunstgras)
Woensdag 22 september, 19:00u Tartanbaan gelegen aan de Mytylweg te Utrecht (tartan)
Vrijdag 24 september, 18:30u Sportpark Berestein te 's Graveland (kunstgras)

Herkansingsbijeenkomst
 Donderdag 12 oktober, 18:30u Sportcomplex Voorland te Amsterdam (kunstgras)
Aanmelden:
Het aanmeldingsformulier en een overzicht van de testen en toetsen waarbij staat aangegeven bij wie
u zich dient aan te melden (dus niet bij de KNVB aanmelden) kunt u vinden op de districtssite van de
KNVB www.knvb.nl/west1>scheidsrechterszaken in het artikel “conditietest / spelregeltoets september
2010. Lees eerst goed de invulinstructie.

