Wat moet je doen als ZAALWACHT?
Algemene voorwaarden:


Om als zaalwacht op te mogen treden moet je 18 jaar of ouder zijn.

Waarneming Algemeen:


Per zaal dient een zaalwacht aanwezig te zijn, die ervoor zorgt dat alle regels
nageleefd worden en de orde in de zaal en de kleedkamers gehandhaafd blijft.



Teams dienen in afwachting van hun wedstrijd plaats te nemen op de tribune. Er mag
niet worden ingespeeld naast het speelveld gedurende andere wedstrijden.



De zaalwacht ziet er op toe dat de speelbalken op tijd zijn aangebracht en dat het
laatst spelende thuisteam de balken weer opruimt.



In de zaalwacht-tas zit tape om de gespen van de keeper af te tapen indien dit niet is
gebeurd, check bij elke wedstrijd.



Na iedere wedstrijd moeten de fluitjes én de wedstrijdbal worden ingeleverd bij de
zaalwacht.

Waarneming Wedstrijd:


De automatische tijdswaarneming en stand dient door de zaalwacht te worden
bijgehouden.
In zaal 1 van De Heiberg wordt gebruik gemaakt van de wedstrijdklok, waarvan de
instructie op de wedstrijdtafel ligt.
In zaal 2 van De Heiberg is geen wedstrijdklok. Achter de bar kan een stopwatch
worden opgehaald (of er kan gebruik gemaakt worden van eigen stopwatch/telefoon).



De teams dienen in de rust van speelhelft te wisselen en daarbij ook van bank!.
De KNHB heeft voorgeschreven dat het niet (meer) is toegestaan dat de
scheidsrechters van speelhelft wisselen in de rust.



Bij blessures zorgt de zaalwacht dat er ijs achter de bar wordt gehaald.



Het wedstrijdschema is erg krap, dus vertragingen/uitloop in wedstrijden zijn niet
mogelijk. Wedstrijden dienen strikt op tijd te beginnen.



Tijd van verwijdering speler bijhouden en scheidsrechter waarschuwen als straftijd
verstreken is (1 min bij een groene kaart en 2 of max. 5 min. bij een gele kaart).
Scheidsrechter bepaalt uiteindelijk het moment van terugkeren van de speler.



Indien nodig moet de wedstrijdtijd stil worden gezet (en weer gestart) op aanwijzing
van de scheidsrechter.



Bij vertragingen in het programma, is de zaalwacht verplicht de wedstrijden in te
korten, dit in overleg met scheidsrechters en coaches. De standaardtijd van een
wedstrijd is 2x 30 minuten en vijf minuten pauze. Minimale wedstrijdduur is 2x 20
minuten.

Voor dringende vragen kun je mij bellen op 06 – 1437 0446.
Liesbeth Hunter, zaalcommissaris

