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Perwasitan Bolavoli Menanggapi tulisan mbak Martiana edisi 23 Mei 2007,

Sebelumnya saya haturkan banyak terima kasih atas tulisan tersebut karena dengan demikian dapat membuka
wawasan orang tentang bolavoli khususnya bagaimana mewasiti ato menjadi wasit bolavoli.
Namun demikian, kiranya tidaklah berlebihan bila saya sedikit menanggapi dan menyampaikan beberapa hal yang
menurut saya sudah tidak berlaku lagi ato sudah diadakan perubahan antara lain : Syarat Menjadi Wasit Bolavoli :
1. Serendah-rendahnya lulusan SLTP. berubah mMenjadi serendah-rendahnya lulusan SLTA
2. Berumur 20 - 40 tahun. berubah menjadi berumur 20 &ndash; 35 tahun
3. Jenjang Wasit Bolavoli : Wasit perkumpulan, Wasit cabang, wilayah Cabang, Wasit daerah/Pemda tingkat A dan B,
seharusnya Daerah tingkat C, B dan A
Wasit nasional tingkat A, B, dan C , seharusnya Nasional tingkat C, B dan A
Untuk ke tingkat &ldquo;A&rdquo; harus menguasai bahasa Inggris (Wasit kandidat international, Wasit Internasional,
Wasit FIVB)
Perlengkapan Wasit
Pakaian Seragam : Celana putih/hitam Kaos putih polos atau hitam garis-garis putih pakai krah Sepatu karet putih
Menjadi : Celana panjang kain warna BIRU TUA Baju Kaos lengan panjang berkrah : - Warna dasar BIRU MUDA Bergaris-garis warna BIRU TUA - Krah dan pergelangan tangan warna BIRU TUA
Ada wacana untuk menyeragamkan seperti seragam Wasit Proliga? Sesaat setelah wasit meniup peluit sudah harus
dapat menunjukkan isyarat yg resmi : Wasit-I : - Giliran service. - Sifat/macam kesalahan. - Pemain yang bersalah WasitII : - Sifat/macam kesalahan. - Pemain yang bersalah - Giliran service Disarankan tidak terburu-buru memberikan
ISYARAT.
Untuk poin/score sudah dicatat oleh Scorer dalam Scoresheet dan petugas Scoring Board.
Demikian yang dapat saya sumbangkan, kiranya tidaklah terlambat. Dan saya yakin kalo penulis terdahulu sudah
mengetahui hal tersebut cuma belum sempat mengoreksinya. Oh iya maaf, yang saya maksud diatas adalah untuk
Bolavoli Indoor. Dan akhirnya....... saya memohon maaf beribu maaf kalau bahasanya berbelit-belit, maklum
perbendaharaan dan tatabahasanya kurang. Semoga Bolavoli di tanah air semakin digemari dan VOLIMANIA smakin
OK &ldquo;VOLI JAYA&rdquo;
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