Taken ploegafgevaardigde bij wedstrijd
THUISWEDSTRIJD


Voor wedstrijd:
 Opvang van de ploeg bezoekers:
-

Aanwijzen van de kleedkamer.
Aanwijzen van secretariaat voor invullen elektronisch wedstrijdblad.
Koffie aanbieden (tassen en thermos naderhand opnieuw naar kantine)
Zorgen voor drinkwater (tenzij door secretariaat reeds gedaan).

 Opvang van de scheidsrechter (vanaf U13):
-

Drankje aanbieden
Begeleiden naar terrein voor controle.
Informeren naar eventuele opmerkingen.

 Oplossen van eventuele opmerkingen van scheidsrechter
(in samenspraak met TVJO of afgevaardigde van JC of DC).

 Tijdstip en plaats afspreken met scheidsrechter voor controle van schoenen
& identiteit. Dit melden aan verantwoordelijke van de bezoekende ploeg.
 Wedstrijdbal geven aan scheidsrechter.
 Opvang eigen spelersgroep:
-

Verzamelen identiteitskaarten (of pasjes).
Invullen elektronisch wedstrijdblad + versturen. Zonder ID kaart, niet spelen!
Wedstrijdkledij uitdelen.

 Afroepen van namen & nummers spelers voor controle scheidsrechter en in
principe ook meekijken naar de foto’s op de identiteitskaarten van de
spelers van de tegenstander.
 Mee bekijken dat spelers (voor beide ploegen) niet met ijzeren studs of
modderschoenen op het kunstgras komen.


Tijdens wedstrijd:
 Toezicht in de neutrale zone. Positieve aanmoediging van de ploeg!
 Verzorgen van gekwetste speler(s).
 Reserve wedstrijdbal ter beschikking houden.



Tijdens de rust:
 Begeleiding van de scheidsrechter.
 Drankje aanbieden aan de scheidsrechter.



Na de wedstrijd:
 Zorgen dat er geen afval (flessen,tape,…) achterblijft in dugout of op veld.
 Ploeg begeleiden naar kleedkamer.
 Wedstrijdkledij verzamelen en natellen.
 Scheidsrechterblad controleren bij de referee.
 Betalen van scheidsrechter (geld af te halen in de kantine).
 Wedstrijdbal recupereren van scheidsrechter.
 Identiteitskaarten teruggeven aan ploeg, eventuele gekwetsten een
ongevalformulier afgeven.
 Ploeg begeleiden naar kantine (ploeg rustig houden – verzamelen van de
ploeg aan één tafel en drankje/drankbonnetje aanbieden aan de regionale
ploegen of flessen water en sandwiches voor de interprovinciale ploegen).
 Aanduiden speler voor wassen wedstrijdkledij (beurtrol onder spelers).
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Taken ploegafgevaardigde bij wedstrijd
 Plaats reserveren voor bezoekende ploeg en hen, voor de interprovinciale
ploegen, voorzien van water en een versnapering.
 Proper maken van de tafel nadien, ook op verplaatsing.
 Aanduiden spelers voor kuisen van BEIDE kleedkamers.
 Inspectie kleedkamers(niets vergeten + deftig gekuist, ook douche ?)
UITWEDSTRIJD


Bij het verzamelen
 Voor vertrek controle IDkaarten/pasjes. Indien vergeten alsnog laten halen.
 Zorgen dat de voorziene sandwiches mee zijn (interprovinciale ploegen).



Voor wedstrijd:
 Tijdstip en plaats vragen aan afgevaardigde tegenstander voor de controle
van schoenen & identiteit.
 Opvang eigen spelersgroep:
-

Verzamelen identiteitskaarten (of pasjes). Zonder ID kaart, niet laten spelen.
Wedstrijdkledij uitdelen.

 Invullen van elektronisch scheidsrechterblad, nakijken en versturen.
 Afsluiten van kleedkamer (indien niet mogelijk: bewaren van waardevolle spullen).
 Afroepen van namen & nummers spelers voor controle scheidsrechter (ook
mee kijken naar de foto’s van de spelers van de tegenstander).


Tijdens wedstrijd:
 Toezicht in de neutrale zone. Positieve aanmoediging van de ploeg !
 Verzorgen van gekwetste speler(s).



Tijdens de rust:
 Begeleiding van eigen ploeg naar kleedkamer.
 Zorgen voor voldoende drinkwater voor eigen ploeg.



Na de wedstrijd:
 Zorgen dat er geen afval (flessen,tape,…) achterblijft in dugout of op veld.
 Ploeg begeleiden naar kleedkamer.
 Wedstrijdkledij verzamelen en natellen.
 Scheidsrechterblad controleren en verzenden (door beide partijen).
 Identiteitskaarten teruggeven aan ploeg, eventuele gekwetsten een
ongevalformulier afgeven.
 Ploeg begeleiden naar kantine (rustig houden + verzamelen aan tafel).
 Voor de Interprovinciale ploegen de sandwiches uitdelen en bekijken dat
we wel degelijk water en iets te eten krijgen.
 Voor de Regionale ploegen : een drankje aanbieden – bewijs voor drank
met totaalprijs vragen aan de kantine). Afgevaardigde betaalt de drank en
kan achteraf mits bewijs het bedrag terugkrijgen in de KHO kantine.
 Proper maken van de tafel.
 Aanduiden speler voor wassen wedstrijdkledij (beurtrol onder spelers).
 Inspectie kleedkamer (niets vergeten?).
 Mee opvolgen dat wedstrijdkledij zeker mee gaat met de voorziene speler.
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