Zaaldienstinstructie Netzo Zeeburghal
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Het ingedeelde team is verantwoordelijk voor de wedstrijden die tijdens jouw zaaldienst worden
gespeeld, ook voor de niet-Netzo teams die op deze avond een thuiswedstrijd spelen in de
Zeeburghal. Dat betekent dat je een half uur van tevoren aanwezig moet zijn.
Je haalt bij de beheerder de sleutel van de Netzo-kast en pakt uit de onderste kast het bruine
koffertje met de wedstrijdleidingspullen.
Zorg dat je vindbaar bent: ga met de koffer in het hok naast de zaalingang zitten en zeg tegen de
aanvoerders van de teams dat jouw team zaaldienst heeft.
In het hok kunnen de teams en scheidsrechters zich melden en het DWF invullen.
Vang binnenkomende scheidsrechters op en beantwoord hun vragen.
Beantwoord vragen van teams over waar ze moeten spelen etc.
Zorg dat alle wedstrijden een scheidsrechter hebben. In het koffertje ligt een overzicht met de
indeling of op de nevobo-app kun je bij de wedstrijd zien wie de scheidsrechter is.
Ø Vanaf seizoen 2017-2018 is de volledige zaalcompetitie helemaal overgestapt op het
digitale wedstrijdformulier (DWF). Als Netzo gaan we dit volledig via de versie ‘Resultaat
invoeren’ doen. In het koffertje liggen versimpelde formulieren waarop de scheids de
setstanden, aangevraagde time-outs en wissels bij kan houden.
Ø Thuisspelende teams zijn verantwoordelijk voor het leveren van een scheidsrechter.
Ø Voor de teams 2e klasse en hoger heeft de scheidsrechter een hogere licentie nodig.
Zorg dat de thuisspelende (Netzo) teams op tijd hun veld opzetten. Het is de
verantwoordelijkheid van het thuisspelende team dat het veld op tijd opgezet is. Uiteraard kan
je ze daar altijd een handje bij helpen.
Zie erop toe dat de eerste wedstrijden ook daadwerkelijk op het geplande tijdstip beginnen, dit
om uitloop verderop in het programma te voorkomen.
Zie toe op het afbreken en opruimen van de velden (wederom de verantwoordelijkheid van de
thuisspelende teams). Al het materiaal moet op de juiste plaats worden opgeborgen. Let goed
op dat ons eigen materiaal en het koffertje weer in ons eigen Netzo-kast terechtkomt en niet in
de algemene berging wordt gezet. Ook moet je erop toezien dat langs de kant van de velden
opgeruimd wordt (lege flesjes, boterhamzakjes, bananenschillen e.d.).
Onverhoopt problemen met het DWF? Neem contact op met de wedstrijdsecretaris, Michel
Schwartz (netzo@mvsjs.nl)!
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