Handleeiding voo
or tijdwaa
arnemers..
e aangelegennheid. Scheid
dsrechters ziijn van de meensen achter de tafel
Tijdwaarrnemer is een belangrijke
afhankellijk en om dee wedstrijd in
n goede ban en te leiden is het van be
elang om preecies te wete
en wat je mo
oet
doen en wanneer je dat moet do
oen.
men goed on
nder de knie tte krijgen, heeft HV Niob
be een handlleiding opgesteld.
Om het ttijd waarnem
Van alle Senioren en
n A‐jeugd verrwachten wijj als HV Niob
be dat zij bij toerbeurt
t
alss scheidsrech
hter of
tijdwaarrnemer fungeeren. Dit wordt vermeld bij Wedstrijd
dinformatie op onze webbsite.
e bank zitten..
Belangriijk: Bij het in gebreke blijven mag je dde eerstvolgende wedstrrijd de eerstee helft op de
Aanweziigheid van de
d tijdwaarne
emer:
De tijdw
waarnemer diient minimaa
al 20 minuteen voor aanvang van de wedstrijd
w
aannwezig te zijn
n.
Is dit nieet het geval dan
d zal de zaalwacht gaa n bellen en dat
d willen we
e natuurlijk vvoorkomen.
Indien jee met iemand
d hebt geruild dan vul je op het Wed
dstrijdformulier het Bonddsnummer in
n van diegenee
waar je vvoor in valt. Staat op hett Formulier W
Wedstrijdtafe
el
Gebruik van het Formulier “Wed
dstrijdtafel” :
wacht zorgt ervoor
e
dat he
et Formulier Wedstrijdtaafel op de taffel van de tijddwaarnemin
ng aanwezig is, is
De zaalw
deze lijstt niet aanweezig meldt ditt dan even bbij de zaalwaccht.
•

•

Bij een twee min
nuten straf noteer even dde tijd in hett vakje begintijd (fluitsignnaal scheidsrrechter
b de desbettreffende weedstrijd.
spelhervatting) bij
nuten af en vul
v die tijd inn het vakje eiindtijd. Hou de tijd in de gaten en geef het
Trekk er twee min
desb
betreffende team
t
een seintje als de ttijd vestreken
n is.
Geefft de scheidssrechter een tijdstop aann zet de klok dan even stil tot de scheeidrechter he
et sein geeft dat
we w
weer verder kunnen.

er:
Taken tijjdwaarneme
•

•
•
•
•

De tijdwaarnemeer controleert de wedstrrijdformulierren:
o Wedstrijjdnummer (SStaat vermelld op wedstrrijdlijst).
o Juiste invvulling name
en.
o Vergelijkk de registrattiekaartjes m
met de aanwezige spelerss, veelal zal dde scheidsrechter dit voo
or
aanvangg van de wed
dstrijd doen ((is ook zijn taaak) doch hij/zij kan dit oook aan jou vragen.
v
o Eventueel aan laten passen van hhet formulie
er door scheidsrechter.
Je naaam en bond
dsnummer in
nvullen op heet wedstrijdfformulier.
(Je b
bondsnummeer staat op het
h formulierr Wedstrijdtaafel).
Insteellen van de wedstrijdklo
ok. (Zie blad ttwee van deze handleiding.)
Onm
middellijk reggistreren van de doelpun ten.
Noteeer alle, door de scheidre
echter opgeddragen gegevens uit het veld.
Bijvo
oorbeeld Gelle en Rode kaarten.
Twee maal geel betekent een tijdstraf vaan twee minu
uten. Wordt deze door dde scheidrech
hter niet
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•
•

•
•
•
•

•
•

naal. (Op de tijdklok sign. Indrukken.)
gegeeven geef een claxon sign
Zet d
de tijd stil – scheidsrecht
s
ter neemt heet dan over.
Bij een Rode kaaart zal er altijd een tijdstoop zijn, notee
er tijd, rugnu
ummer speleer en de stan
nd.
den.
Tijdsstraffen in dee gaten houd
o Noteer de
d tijdstraffe
en op de weddstrijdlijst.
o Geef aan
n wanneer de gestrafte sspeler(ster) weer
w
mag me
eedoen.
o Betreedtt de gestrafte speler(sterr) het veld vo
oortijdig geef dan een claaxon signaal.
(Op de tijdklok sign. Indrukken.)
Let o
op een mogeelijke wisselfout, mocht ddit zich voord
doen, waarscchuw dan dee scheidsrech
hter d.m.v. het
h
gebrruiken van dee claxon (Op
p de tijdklok ssign. Indrukkken.)
Overrleg met de scheidsrecht
s
ter om de tijddstraffen over te nemen op het wedsstrijdformuliier.
Zie eer op toe datt het wedstrijdformulier jjuist ingevuld wordt. Dit is de veranttwoording va
an de
scheeidsrechter zelf.
Bij het staken vaan de wedstrijd (kan overrigens alleen door de sch
heidsrechter gedaan worden) noteer tijd
e op toe datt het wedstriijdformulier juist ingevuld wordt (verrantwoording
en sttand en zie er
scheeidsrechter).
Atteendeer beidee teams op he
et maken va n een aanvu
ullend rapporrt ten behoeeve van de tu
uchtcommisssie en
r
dit
z.s.m.
in
n
bij
het
wed
dstrijdsecreta
ariaat
van
HV
V
NIOBE.
leve
ning op het wedstrijdform
w
mulier.
Zet jje handteken

Speeltijd
den: zie form
mulier "Wedstrijdtafel".
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Werkingg van de tijdkklok:

•

•

•
•
•

Tijd instellen:
Een speeltijd van
n bijvoorbeeld 15 minuteen wordt als volgt ingege
even:
dig) op knop "op/af", totddat op het display naast de klok de teekst "af" verrschijnt.
Drukk (indien nod
Drukk op knop "K
Klok";
Drukk op knoppen
n "1", "5", "0
0", en "0".
Vera
anderen van de periode:
Als d
de periodeaaanduiding veranderd moeet worden, druk
d
dan eerst op de knoop "per". Verrvolgens kan de
gewenste period
de gekozen worden
w
doorr een aantal keer
k
op "+" te
t drukken. D
Door op "‐" te
t drukken wordt
w
de p
periodeaandu
uiding met 1 verminderdd.
Startten en stopp
pen van de kllok:
Zodrra het startsiignaal klinkt, kan de klokk met de "staart/stop"‐kno
op worden geestart. Bij ee
en onderbrekking
van het spel kan de klok mett de "start/sttop"‐knop worden gestopt.
anderen van de score:
Vera
Als d
de "thuis"‐ off "gasten"‐sccore verandeerd moet wo
orden, druk dan
d eerst op de "thuis"‐ of
o "gasten"‐
knop
p. Met de "+"‐ of "‐"‐knop kan daarnaa de score met
m één word
den verhoogdd of verlaagd
d.
De cclaxon:
Bij het indrukken
n van de kno
op "sign" klin kt de claxon gedurende enkele seconnden.

De Technische Comm
missie.
December 2014
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