Taken zaalleiding (1 persoon)
1.

De zaalleider (>18 jr) is herkenbaar aanwezig en vervult geen
andere functie dan zaalleiding. (Hij fluit, coacht en/of speelt dus zelf
niet).

2.

De zaalleider meldt zich bij binnenkomst bij de halbeheerder,
minimaal een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd. Zo
weten beiden bij wie ze moeten zijn in geval van moeilijkheden en
krijgt de zaalleider informatie over evt. bijzondere regels die in de hal
gelden etc.

3.

De zaalleider controleert bij aanvang de speelvloer en alle
beschikbare kleedkamers op eventuele reeds aanwezige schade
en/of niet schoon zijn van de ruimte. Bij constatering van schade en/of
niet schoon zijn, moet dit onmiddellijk aan de zaalbeheerder gemeld
worden.

4.

De zaalleider zorgt dat de orde in het sportcomplex bewaard blijft
en ziet erop toe dat er buiten het speelveld, in gangen en/of
kleedkamers niet gehockeyd wordt door het wachtende team.
De zaalleider controleert regelmatig alle kleedkamers op schade en
rommel en probeert zo mogelijk de dader(s) te achterhalen.

5.

De zaalleider zorgt, met medewerking van beide teams, voor het
in orde brengen van de zaal, het leggen van de balken en het
plaatsen van de doelen, spelersbank en strafbank, en zorgt voor de
aanwezigheid van een duidelijk scorebord. Daarnaast controleert de
zaalleider of de netten van beide doelen goed vastzitten aan de palen
en of deze geen gaten bevatten. Tenslotte controleert hij de speelvloer
op beschadigingen. Ingeval van onvolkomenheden meldt de zaalleider
dit direct aan de zaalbeheerder.
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11.

6.

De zaalleider controleert of alle spelers, scheidsrechters en
begeleiding sportschoenen dragen die geen strepen geven op de
vloer. Hij controleert of de uitrusting van de keeper geen ijzeren
gespen heeft. Een keeper mag nooit met ijzeren gespen spelen, ook al
zijn ze afgeplakt. Daarnaast controleert de zaalleider of alle spelers met
een schone en niet beschadigde hockeystick spelen (bij voorkeur een
zaalstick) en of iedere speler in het clubtenue speelt (en de keeper in
een afwijkende kleur).

7.

De zaalleider weet wie de coach/begeleider van ieder team is. Daarbij
weigert de zaalleider jeugdteams zonder volwassen begeleiding
de toegang tot de zaal.

8.

De zaalleider controleert of er tenminste 4 spelers en maximaal
12 spelers deelnemen aan een wedstrijd en of er maximaal 4
begeleiders op de bank zitten. Spelers en/of ouders die niet op het
formulier voorkomen mogen niet op de bank plaatsnemen (dit geldt
ook voor kleine kinderen en mini’s van de week bijvoorbeeld).

9.

De zaalleider ziet toe op de juiste en tijdige afronding van het
digitale wedstrijdformulier (DWF): zorg dat coaches frustraties
direct uitspreken i.p.v. dit op het DWF te melden.

10.

De zaalleider zorgt na afloop dat de balken opgeruimd worden en
op de juiste plaats worden teruggezet (indien laatste wedstrijd).

De zaalleider zorgt ervoor dat eventuele rommel in de zaal, op de tribunes
en in de kleedkamers opgeruimd wordt. De zaalleider controleert na afloop de
zaal en alle beschikbare kleedkamers op eventuele schades en probeert bij
eventuele schade te achterhalen welke vereniging aansprakelijk gesteld kan
worden voor de veroorzaakte schade.
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