Handleiding voor de zaalwacht
Taken
De zaalwacht dient een half uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn. Hij/ zij heeft de zaalwachttas bij zich. Hierin zitten mappen met sheets,
de sleutel van de (ballen)kast en de consumptiemuntjes.
De zaalwacht stuurt de mensen van de thuisspelende teams aan om de wedstrijdvelden op te zetten.
Dat betekend dat de baskets, spelersbanken, tafels, stoelen, scoreborden, tafelbenodigdheden en tribunes klaargezet worden.
De zaalwacht zorgt dat de juiste mappen met sheets bij het juiste speelveld komen te liggen.
Pas als dit allemaal gedaan is, geeft hij per speelveld 4 goede ballen vrij. GOED TELLEN EN NIEMAND ANDERS IN DE KAST LATEN!!
De zaalwacht let er op dat de aangewezen mensen op tijd achter de jurytafel plaats nemen en dat de aangewezen scheidsrechters op tijd aanwezig zijn.
Dit is van groot belang om de wedstrijd op tijd te laten starten.
In een van de mappen met sheets zit een overzichtslijst met namen van aangewezen personen. Hierop staat wie wat moet doen, op welk veld en hoe laat.
Streep deze lijst ook duidelijk en eerlijk af. Indien iemand niet of niet op tijd aanwezig is, zet dan een kruis bij zijn/ haar naam en noteer de naam van zijn/ haar
vervang(st)er. We gaan ervan uit dat iedereen aan zijn/ haar sportieve verplichting voldoet en dus ook de toebedeelde taken uitvoert. In dat geval plaats je een
"kringel" bij zijn/ haar naam om aan te geven dat hij/ zij wel en ook tijdig aanwezig is.
De zaalwacht deelt consumptiemuntjes uit aan iedereen die getafeld en/ of gefloten heeft. LET OP: bondscheidsrechters krijgen niets!!
1 muntje per persoon per taak per wedstrijd. Noteer op de overzichtslijst wie je allemaal een muntje hebt gegeven. VERGEET JEZELF NIET!!
Na afloop van de wedstrijd(en) zorg je ervoor dat de verantwoordelijke teams hun wedstrijdvelden weer netjes opruimen. Baskets omhoog/ weg, spelersbanken
en tribunes aan de kant, tafelbenodigdheden netjes in de kast, tafels en stoelen aan de kant, scoreborden opgeruimd en sheets in de juiste map en in de tas.
Zorg dat ALLE ballen weer in de kast liggen. TELLEN!! Sluit de kast en zorg dat de zaalwachttas weer bij Wim en Toos terecht komt.
De zaalwacht controleert tevens de kleedkamers en spreekt waar nodig personen aan wanneer niet alles netjes opgeruimd wordt.
De taak van zaalwacht eindigt als alles opgeruimd is of als de taak is overgedragen aan een tweede zaalwacht.

SUCCES EN EEN FIJNE WEDSTRIJD!!

