Wedstrijdtafel MHC Weesp- okt 2019
Taken wedstrijdtafel:
Algemeen: de wedstrijdtafel is centraal aanspreekpunt, zowel op de velden als in het clubhuis;
lopen de wedstrijden volgens planning, opvangen van scheidsrechters en bezoekende clubs.
Daarnaast draait de wedstrijdtafel mee met de bardienst.
In de map achter de bar zit een overzicht met de wedstrijdplanning met daarop een overzicht van
de wedstrijden van de zaterdag, de scheidsrechters per wedstrijd, koffie/theebonnen voor elk
bezoekende team (in MHC Weesp flyer/welkomstkaart) en losse koffie/thee bonnen voor de
Jeugd-scheidsrechters (en begeleiding). Je hebt verder als taak:
1. Ontvangst teams:
Je heet alle bezoekende teams welkom bij onze club. Wijs ze eventueel onze kleedkamers,
toiletten en watertappunt. Overhandig coaches van Jongste Jeugdteams de koffie/thee
bonnen (zitten in de blauwe welkomstkaart per team). Na de wedstrijd krijgen ze altijd een
kan drinken.
2. Tijdsbewaking wedstrijden:
Zie er op toe dat wedstrijden op tijd beginnen. Alle wedstrijden zijn strak ingepland
waardoor uitloop niet mogelijk is.
In de map zit een overzicht van alle wedstrijden met aanvangstijden en scheidsrechters. Let
op: veld 3 pas na 09:45u betreden, als de veteranen het veld hebben vrijgegeven.
3. Scheidsrechters:
Je ziet erop toe dat de scheidsrechters op tijd verschijnen. Scheidsrechters moeten zich 15
minuten van tevoren melden. Ervaring leert dat ze vaak rechtstreeks naar het veld lopen.
Als een scheidsrechter 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, bel ze.
Telefoonnummers staan op het overzicht van de wedstrijden. Telefoon is aanwezig in het
clubhuis.
Neem maatregelen als een scheidsrechter niet op komt dagen. Overleg met de coach van
het team om te vragen of mogelijk een ouder de wedstrijd kan fluiten. Vraag anders rond
in het clubhuis of iemand de fluitdienst over kan nemen.
-> Altijd op het wedstrijdoverzicht noteren als een scheidsrechter niet komt opdagen. Hier
zijn namelijk sancties aan verbonden. Of stuur een mail naar
scheidsrechters@mhcweesp.nl
Scheidsrechtersjassen hangen in de gang als ze hier om vragen.
Consumptiebon: alleen voor Jeugdspelers (en begeleiding) die fluiten
Na de wedstrijd: vraag scheidsrechters na de wedstrijd meteen het DWF (digitaal wedstrijd
formulier) in te vullen.
Bardienst: naast je taak als wedstrijdtafel draai je mee met de bardienst. Zie hiervoor de
aparte instructie.

