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Juryvoorzitter OET (Offroad, Enduro en Trial)
Als juryvoorzitter ben je jaarlijks aanwezig op een aantal KNMV-wedstrijden. Bij een protest of
reglementaire overtreding formeer je een jury. Als voorzitter zit je de juryzitting voor en
communiceer je de uiteindelijke uitspraak naar de rijders. Het is belangrijk om de wedstrijd goed in
de gaten te houden om de juiste uitspraken te kunnen doen. Het komt geregeld voor dat je een
rustige dag hebt omdat het niet tot een juryzaak komt.
Hoofdgroep

OFFROAD / ENDURO / TRIAL (OET)

Naam functie

Juryvoorzitter.

Functieomschrijving:

De juryvoorzitter heeft geen uitvoerende rol m.b.t. de wedstrijd
(tenzij hij/zij nog een andere functie op dat evenement bekleedt).
Hij/zij formeert n.a.v. een protest of reglementaire overtreding
een jury waarin uiteindelijk een reglementaire uitspraak gedaan.
De juryvoorzitter zit de zitting op een evenement voor.
Het formeren van een jury nadat er protest is ingediend of een
overtreding is begaan.

Taken:

Het consulteren en informeren van en het overleg plegen met de
officials in functie en betrokkene(n) voor wat betreft de aanhangig
gemaakte juryzaken (hoor en wederhoor).
Controleren op naleving van de reglementen bij juryzaken.
Het afhandelen van protesten.
Verantwoordelijkheden:

De juryvoorzitter kan ook in andere disciplines worden ingezet.
Verantwoordelijk voor het formeren van de jury.
Verantwoordelijk voor de rapportage van de juryvergadering.
Controleren of de juryrapportage accuraat en inhoudelijk volledig is
opgesteld.
Is eindverantwoordelijke voor het verloop van de juryzitting.

Bevoegdheden:

Tijd:

Is bevoegd om in overleg met de juryleden uitspraak in een juryzaak
ter plaatse op het evenement te doen conform de richtlijnen en de
actuele KNMV-reglementen, dan wel door te verwijzen naar de
tuchtraad.
Varieert per seizoen, evenement en inzet.
Gedurende een evenement (meestal 2 dagen) ben je gemiddeld
twee uur per evenement actief bezig als juryvoorzitter.

Competenties:

De KNMV verwacht van een juryvoorzitter dat deze minimaal
3 evenementen per jaar inzetbaar is.
Heeft passie voor motorsport, bij voorkeur specifiek voor de enduro
en de trial.
Is op de hoogte van de laatste versie KNMV-reglementen m.b.t. de
offroad, enduro en trial en bijbehorende circuitnormen, dan wel
bereid zich deze kennis eigen te maken.

Is op de hoogte van het KNMV-motorsportreglement en
tuchtreglement, dan wel bereid zich deze kennis eigen te maken.
Heeft goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift.
Heeft goede sociale vaardigheden.
Is analytisch onderlegd.
Kan omgaan met tekstverwerker/PC/internet/e-mail.

