Taken Zaalwacht donderdag:
1. Een half uur voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Tevens dient er CONSTANT iemand beschikbaar zijn om
onderstaande taken (indien nodig) uit te voeren.

2. a. De computer klaar zetten voor het invullen van het digitale wedstrijd formulier
b. Indien nodig thuisspelend team(s) wijzen op hun plichten.
c. Is het team niet tijdig aanwezig hun taak overnemen (dit melden bij het wedstrijdsecretariaat van je eigen vereniging).
d. e. In sporthallen welke scheidingsnetten hebben dient de ZAALWACHT deze netten aan te brengen en op te ruimen

3. De wedstrijden op tijd laten beginnen en hier eventueel de scheidsrechter op aanspreken. Mocht een scheidsrechter
zijn/haar eigen wedstrijd nog niet hebben beëindigd, de betreffende teams als zaalwacht verzoeken om in te spelen
zodat wanneer de scheidsrechter aanwezig is, de wedstrijd direct kan beginnen.

4. Als de scheidsrechter niet komt opdagen, zorgen voor een andere scheidsrechter.
5. Bespreek met gedeelde zaalwacht op welk tijdstip de overname plaatsvindt
6. Na de wedstrijden opruimen van het materieel en de teams aansturen zelf hun eigen veld af te bouwen.
LET OP!!
De zaalwacht ziet er op toe dat de orde in de hal wordt gehandhaafd en de voorwaarden waaronder de hal wordt gehuurd,
voor zover het de regels betreft vermeld, worden nagekomen.

WWW.VC058.NL

Pagina 1

Taken Zaalwacht zaterdag:
1. De zaalwacht dient minimaal een half uur van te voren aanwezig te zijn om mee te helpen met het opbouwen van de
velden. Vooral om bij de jeugdwedstrijden de opbouw van het veld(en) te ondersteunen!
2. De zaalwacht is verantwoordelijk voor het klaarzetten van de scheidingsnetten.

3. De zaalwacht dient zelf niet te gaan fluiten of tellen, de zaalwacht is er voor om hier een oplossing voor te vinden.
4. De zaalwacht is verantwoordelijk voor het opruimen van de velden, scheidingsnetten en netjes achterlaten vd hal.
5. De formulieren worden verwerkt via het DWF, de laptop zal in het midden van de zaal staan. De zaalwacht is
verantwoordelijk dat de teams daar hun complete opstellingen invoeren.

De zaalwacht ziet er op toe dat de orde in de hal wordt gehandhaafd en de voorwaarden waaronder de hal wordt gehuurd,
voor zover het de regels betreft vermeld, worden nagekomen.
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