ZAALWACHT K.V. It Fean
Dit is het derde zaalseizoen waarmee we te maken hebben met een rooster voor de zaalwacht. Inmiddels is het
schema opgesteld. Voor het gehele zaalseizoen zijn spelers en speelsters van het 1e, 2e, 3e en de B’s
ingeroosterd.
De sporthalbeheerders kunnen je helpen voor uitleg bij de scorecomputer. We proberen nog een instructiekaart
te maken voor in het hokje.
Lees vooral goed de instructies voor de zaalwacht even door voordat je begint.
Zorg ervoor dat er voldoende – en vooral niet teveel – ballen in de zaal zijn. Houd het ballenhok op slot zodat
niet iedereen maar ballen kan pakken. Tijdens de wedstrijd geen ballen laten gebruiken in de zaal, dus
vasthouden bij de wedstrijdtafel. Ook erop toezien dat de zaal geen speeltuin wordt en dat spelers geen last
hebben van mensen in de zaal. Probeer altijd de wedstrijd op tijd te laten beginnen en bij te laat starten de
wedstrijd eventueel inkorten, zodat de volgende altijd op tijd kan beginnen.
Als je echt niet kunt op de ingeroosterde datum of tijd, dan verzoeken wij je dat je zelf een vervanger zoekt.
De telefoonnummers van de aangewezen zaalwachten hebben we voor zover bekend ingevuld.
Wanneer je er niet uitkomt en de beheerder kan je ook niet helpen , bel dan even met:
Herman Brouwer 0512-361200 of
Jille van Houten
0512-361597
Hartelijk dank voor jullie inzet!
Herman Brouwer
Taken zaalwacht:
wees op ruim op tijd voor aanvang van de wedstrijd;
het scorebord aansluiten, instellen en tijdens de wedstrijden bedienen;
de zaalwacht heeft sleutelbeheer over de ballenkasten. De kasten zijn tijdens de wedstrijden op slot en
de sleutel is bij de zaalwacht;
zorg ervoor dat de wedstrijd op het aangegeven tijdstip begint (indien voorgaande wedstrijden
uitlopen wijst de zaalwacht de scheidsrechter op de voor de wedstrijd beschikbare tijd; de
scheidsrechter dient zich daarbij aan de aanwijzingen van de zaalwacht te houden;
als de aangewezen scheidsrechter 10 minuten voor de geplande aanvangstijd niet aanwezig is, wijst
de zaalwacht een andere scheidsrechter (die niet gebonden is aan één van de beide ploegen) aan die
bereid en bevoegd is de wedstrijd te leiden; de ploegen zijn verplicht onder zijn leiding te spelen;
als er 5 minuten voor de geplande aanvangstijd nog geen scheidsrechter aanwezig is, verzoekt de
zaalwacht (met toestemming van de beide aanvoerders), een ander lid van het KNKV (met een leeftijd
van 17 jaar of ouder) om de wedstrijd te leiden;
Indien er op de geplande aanvangstijd geen scheidsrechter aanwezig is, wijst de zaalwacht een lid van
het KNKV aan die bereid is de wedstrijd te leiden;
Gedurende de wedstrijd de score bijhouden (pas nadat de scheidsrechter een doelpunt heeft
goedgekeurd);
Indien een wedstrijd te laat begint, door welke omstandigheid dan ook, moet altijd de volledige eerste
speelhelft worden gespeeld (de resterende tijd bepaalt de lengte van de tweede speelhelft; de rust
bedraagt minimaal 5 minuten);
Indien voor een wedstrijd minder dan de helft van de vastgestelde speeltijd beschikbaar is, wordt de
wedstrijd afgelast;
De tijdklok moet worden stilgezet wanneer de scheidsrechter heeft gefloten om een wissel te kunnen
laten plaatsvinden en wanneer de scheidsrechter om een andere reden (een blessurebehandeling of
een ander, niet tot het spel behorend oponthoud) aangeeft dat de tijdklok moet worden stilgezet; de
tijdklok moet weer worden geactiveerd op het moment dat de scheidsrechter weer influit;

-

Ook wordt de tijdklok zowel in de eerste helft als in de tweede helft stilgezet wanneer de laatste
minuut van die helft ingaat; de scheidsrechter bepaalt dan wanneer hij affluit;
De scheidsrechter bepaalt altijd het einde van de wedstrijd (en dus niet de zoemer);
Na de wedstrijd alles opruimen (als er daarna geen wedstrijd meer is);

Taken coaches/trainers/teams:
Bij de wedstrijden zelf zorgen voor de opbouw van het veld.
Sleutel ballenhok inleveren bij de zaalwacht
Na de laatste wedstrijd (vaak senioren 1) zaalwacht meehelpen opruimen.

