TOGB Handbal
Zaaldienst

Wedstrijdsecretariaat
Om het een en ander in de sporthal naar behoren te laten verlopen en om een
aanspreekpunt te hebben, worden er zaaldiensten aangesteld. Een zaaldienst
bestaat uit 1 of 2 personen en wordt per toerbeurt door een van de thuisspelende
teams van TOGB Handbal verricht. Het streven is, dat elke team zijn eigen zaaldienst
levert voor de duur van de eigen wedstrijd. De zaaldienst wordt ingepland op de
website van TOGB Handbal, naast de rijbeurten.
De zaaldienst zorgt ervoor dat hij een kwartier voor de aanvang van de eigen
wedstrijd aanwezig is.
Taken zaaldienst:
1.

Klaarzetten banken wisselspelers.

2.

Klaarzetten tafel met bediening scorebord (handleiding zit in de koffer). Het
elektronische scorebord staat in de commissiekamer in de linkse kast, na
afloop terugzetten en het mechanische scorebord in de handbalkast (nodig
als er 2 wedstrijden gespeeld worden). Bij uitval elektronisch scorebord zijn
er 2 mechanische telborden in de handbalkast.

3.

Klaarzetten doeltjes en verankeren (let op de juiste ankers, na gebruik terug
op het rek, niet in het net laten hangen.)

4.

Indien nodig planken in het doel verwijderen/ophangen (E - jeugd).

5.

Ouders, en andere belangstellenden, verwijzen naar de tribunes om de
wedstrijden te volgen.
Er mag niet gespeeld worden in het materiaalhok
tijdens de wedstrijd, ook niet door kinderen van de spelende teams.

6.

Ontvangen tegenstander en verwijzen naar de kleedkamers. Er komt een
bak met overschoentjes, zodat niemand meer met buitenschoenen de zaal
hoeft te betreden.

7.

Ontvangen scheidsrechter (extra fluitjes, kaarten, wedstrijdkaartjes liggen
in de handbalkast).

8.

Voor de verslaglegging van de wedstrijd door de scheidsrechter op het DWF
is een iPad beschikbaar in de handbalkast. Ieder team is in het bezit van
een sleutel van de handbalkast. Overleg met de coach van het spelende
team hierover.

9.

Speeltijd en score bijhouden tijdens de wedstrijd:

-

F Jeugd

2 x 15 minuten

-

E Jeugd

2 x 20 minuten

-

D Jeugd

2 x 20 minuten

-

C Jeugd

2 x 25 minuten

B Jeugd

2 x 25 minuten

A Jeugd

2 x 30 minuten

Senioren

2 x 30 minuten

10.

Na de wedstrijd, de scheidsrechter verwijzen naar de commissiekamer voor
een drankje.

11.

Voor de start van het ochtend programma en voor de start van het
middagprogramma moet de zaal geveegd worden, om te voorkomen dat de
vloer te glad wordt en er blessures ontstaan bij de spelers. Grote bezems
staan in het hok, naast de ingang van de zaal (sleutel kast GS-29). Dit vegen
kan gedaan worden door de zaalwacht, samen met de coaches en
geblesseerde spelers.

Calamiteiten:
Voor calamiteiten bij betreden van de zaal of andere zaken rondom materiaal altijd
direct bellen met Facilitair TOGB Handbal 06-46224173

