Zaalwacht Donderdag
Als zaalwacht op donderdag ben je verantwoordelijk voor:
• Het ontvangen van de teams bij de wedstrijdtafel (18.45uur aanwezig)
• Het ontvangen van de scheidsrechters bij de wedstrijdtafel
• Coördineren van het opbouwen van de wedstrijdvelden
• Invullen van de uitslagen op de nevobo competitie site
(instructie hiervoor vind je terug in de zaalwachtmap)
• Mailen van de uitslagen inclusief alle setstanden naar frits@trivos.nl
• Opsturen van de wedstrijdformulieren naar de nevobo. (in de daarvoor bestemde envelop)

De wedstrijdformulieren vind je terug voorin de blauwe zaalwachtmap.
In een envelop met in de plakrand de datum van die dag.
Deze envelop is geadresseerd en voldoende gefrankeerd.
Hier worden aan het einde van de avond de formulieren in verstuurd.
Veldindeling:
Kantine
Veld 1: Kantinekant, muurzijde
Veld 1
Veld 2
Tribune
Veld 2: Kantinekant, tribunezijde
Veld 3
Veld 4
Tribune
Veld 3: Materialenkant, muurzijde
Materiaal
Veld 4: Materialenkant, tribunezijde
• LET OP: UITSLAGEN DIENEN BINNEN 1 UUR NA AFLOOP INGEVOERD TE ZIJN.
• BOETES ONSTAAN DOOR TE LAAT (OF NIET) INVULLEN VAN DE UITSLAGEN
WORDEN IN REKENING GEBRACHT BIJ HET DIENSTDOENDE ZAALWACHTTEAM.

Zaalwacht Zaterdag
Als zaalwacht op zaterdag ben je verantwoordelijk voor:
• Het ontvangen van de teams bij de wedstrijdtafel
1e ronde aanwezig zijn om 09.15u
(vooral onze jongste jeugdteams worden graag meegeholpen met het opbouwen van de velden)
2e ronde aanwezig zijn om 11.15u
3e ronde aanwezig zijn om 13.15u
• Het ontvangen van de scheidsrechters bij de wedstrijdtafel
• Coördineren van het opbouwen en eventueel ombouwen van de wedstrijdvelden
Het komt voor dat het aantal wedstrijden per speelveld verschillend is.
Hou dus goed in de gaten wanneer een veld afgebroken kan worden.
(Dit voorkomt weer extra opruimwerk voor D1)
• Invullen van de uitslagen op de nevobo competitie site (voor instructie zie zaalwachtmap)
(Dit gebeurd door de zaalwacht in de LAATSTE speelronde) (de 1e speelronde kan ook de laatste zijn)
• Mailen van de uitslagen inclusief alle setstanden naar frits@trivos.nl
• Opsturen van de wedstrijdformulieren naar de nevobo.
(Dit gebeurd door de zaalwacht in de LAATSTE speelronde)(de 1e speelronde kan ook de laatste zijn)
• Voor het tellen van D1 dienen er 2 personen van het aangewezen team aanwezig te zijn.
• Voor het vlaggen van D1 dienen er 2 personen van het aangewezen team aanwezig te zijn.
De wedstrijdformulieren vind je terug voorin de blauwe zaalwachtmap.
In een envelop met in de plakrand de datum van die dag.
Deze envelop is geadresseerd en voldoende gefrankeerd.
Hier worden aan het einde van de dag de formulieren in verstuurd.
• LET OP: UITSLAGEN DIENEN BINNEN 1 UUR NA AFLOOP INGEVOERD TE ZIJN.
• BOETES ONSTAAN DOOR TE LAAT (OF NIET) INVULLEN VAN DE UITSLAGEN
WORDEN IN REKENING GEBRACHT BIJ HET DIENSTDOENDE ZAALWACHTTEAM.
• BOETES ONSTAAN DOOR NIET - OF TE LAAT AANWEZIG ZIJN VAN DE VLAGGERS
EN TELLERS BIJ DE WEDSTRIJDEN VAN D1 WORDEN IN REKENING GEBRACHT
BIJ DE DAARVOOR INGEDEELDE TEAMS.

