
Regels voor tijd waarneming en uitslagverwerking SARA Systeem

Er zijn een regels verbonden aan het verwerken van wedstrijden in het SARA systeem naar de 
K.N.S.B.. Hieronder staan de regels waar een wedstrijd aan moet voldoen om hem te mogen 
verwerken.

Er moeten minimaal twee handtijden per rijder  worden geklokt om de wedstrijd te mogen verwerken.
(Met de nieuwe stopwatches is het nog makkelijker om dubbel te klokken. Het is dus goed mogelijk 
om drie tijden per rijder te krijgen).

Indien een handtijdwaarnemer een tijd mist is het moet er geen tijd op zijn Iijst worden ingevuld.
(dus niet een tijd van een collega of de ET tijd min 2 tiende in te vullen).

Tussentijden dienen ook in honderdste van seconden te worden genoteerd. Dit geldt zowel voor de 
hand als voor de ET lijsten.

De scheidsrechter kan geen binnenfunctie erbij nemen. 
(Een scheidsrechter kan er dus geen functie bv. speaker, ET-er of computerbediener bij vervullen).

Naast de naam en handtekening dient er ook op het juryprotocol te worden vermeld welk 
jurycertificaat het jurylid als hoogst heeft behaald (bijv. B of 1).

Na de wedstrijd dient de scheidsrechter er zorg voor te dragen dat er een digitaal wedstrijdformulier 
wordt ingevuld (al dan niet met behulp van de computerbediener). 

Het wedstrijdformulier is in de computer te vinden op het bureaublad onder "wedstrijdformulier" . 
Deze moet zorgvuldig worden ingevuld omdat de wedstrijden op afstand worden verwerkt. 
Het formulier moet worden opgeslagen in de map wedstrijden welke ook op computer op het
bureaublad staat.

Alle papieren (getekend protocol, jurylijst, ET lijst, handtijd lijsten) kunnen in de blauwe bakjes worden 
gelegd.

Indien een club een wedstrijd op een andere Nederlandse baan organiseert dan zijn daar ook een 
paar extra regels aan verbonden.

De wedstrijd moet minimaal een week voor te voren worden aangemeld bij baan systeembeheerders
via wedstriid@bchaarlem.nl  inclusief een lijst met namen van de juryleden, inclusief welke 
jurycertificaten ze eventueel bezitten.

Zowel de scheidsrechter als de starter dienen minimaal in het bezit van een C of II certificaat te zijn.

De scheidsrechter mag zijn functie niet combineren met een binnenfunctie zoals bijvoorbeeld ET-en,
speakeren.

Na de wedstrijd moet er in het postvakje wedstrijden een enveloppe / map worden gedaan waarin het 
volgende zit: Wedstrijdprotocol, jurylijst, handgeschreven ET lijst en handtijd lijsten.

Algemene regels:

o Op zondagavond na de wedstrijd moet de linker SARA computer aan blijven staan zodat de 
wedstrijden op afstand' kunnen worden verwerkt naar Amersfoort.

o De scheidsrechter is altijd verantwoordelijk voor de strikte naleving van  bovenstaande regels.

o Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn kun je altijd contact opnemen met de baan 
systeembeheerders of mailen naar wedstrijd@bchaarlem.nl.
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