30 augustus 2015

Instructie zaalwacht, tellen en lijnrechter.

Om alles soepel te laten verlopen op een thuiswedstrijddag hebben we binnen ODI een aantal afspraken met
elkaar gemaakt. Hieronder staan de belangrijkste op een rijtje.


Twee personen worden (via hun team) aangewezen om alle benodigde spullen klaar te zetten. Zij dienen
drie kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn.



De zaal dient als volgt klaargezet te worden:
- per veld 2 volleybalpalen plaatsen, net ophangen waarbij de ketting van het net aan de zijde van de
scheidsrechtersstoel komt, scheidsrechtersstoel bevestigen, teltafel met 2 stoelen plaatsen, telbord
en 1 balpen op de teltafel, 2 banken voor wisselspelers, wagen met 10 ballen.
- bij de ingang van de sporthal direct naast de tribune, een tafel (en stoel) plaatsen met daarop de
envelop met wedstrijdformulieren (ligt in bakje "Wedstrijdzaken" op de bar) en 1 of 2 balpennen.



Het op hoogte hangen en strak spannen van het net gebeurd door de coach van het ODI-team dat de
wedstrijd op dat veld gaat spelen.



Het team dat de laatste wedstrijd op een veld speelt zorgt na afloop van de wedstrijd voor het netjes
opruimen van het veld (inclusief inspeelballen en overige materialen). Het team dat het laatste veld opruimt
controleert de gehele zaal nog op ballen en andere ODI-eigendommen en zorgt dat deze opgeruimd
worden.



Voor het tellen van de wedstrijden van Dames 1 zijn twee tellers aangewezen. Dit is omdat deze teams met
een “groot” wedstrijdformulier spelen, dat meer werk is. De eerste teller die aangewezen wordt geacht te
weten hoe het “groot”wedstrijdformulier dient te worden ingevuld. Mocht je dat niet weten neem dan ruim
tevoren contact op met ondergetekende voor instructie. Let ook op met ruilen als je als eerste teller staat
aangewezen bij een wedstrijd van Dames 1, je kunt deze alleen ruilen met iemand die het “groot”
wedstrijdformulier kan invullen.



De instructies voor het invullen van de wedstrijdformulieren (“klein” en “groot”) liggen in het bakje
“wedstrijdzaken” op de bar. Deze zijn ook als bijlage toegevoegd en ook te vinden op de website onder
“downloads wedstrijdzaken”.



Bij wedstrijden van Dames 1 worden ook twee lijnrechters aangewezen. De instructie voor de lijnrechter is
als bijlage toegevoegd en ook te vinden op de website onder “downloads wedstrijdzaken”.
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