Uittreksel Reglement ORDEDIENST zaalhandbal
De ordedienst wordt binnen de HV Beilen toegewezen aan seniorleden en ouders
van jeugdleden om zodoende de wedstrijden doorgang te laten vinden. Door het
Nederlands Handbalverbond is een reglement opgesteld met taken die aan de
ordedienst zijn opgedragen.
Om de wedstrijden ordentelijk en tijdig plaats te laten vinden zijn onderstaand de
belangrijkste taken voor de ordedienst puntsgewijs weergegeven.

Voor het begin van de wedstrijd:
 Speelklaar maken van de zaal (voorzover nodig)
o Tafel + scorebord
o Banken bij het speelveld (beide zijden 1 bank)
o Doelen plaatsen (doelverkleiners alléén bij de D-jeugd)
o ‘Materiaalbakje’ op de wedstrijdtafel. (staat in de (1e) materiaalkast bij de telefooncel, sleutel bij de
kantinebeheerder)
 In ontvangst nemen van de wedstrijdformulieren + fotoboekje van beide teams
 Controleren formulier met spelerskaarten en spelers of speelsters
 Stempel “Verboden om met klevende middelen te spelen” achterop beide wedstrijdformulieren zetten bij A-jeugd en
Senioren. In overleg met de scheidsrechter en thuisspelende begeleider ervoor zorgen dat de scheidsrechter en beide
aanvoerders voor aanvang van de wedstrijd dit hebben ondertekend.
 Instellen van de tijd. De speeltijden zijn als volgt:
o D-jeugd en C-jeugd 2 x 20 minuten
o B-jeugd 2 x 25 minuten
o A-jeugd en Senioren 2 x 30 minuten

Tijdens de wedstrijd:
 Bij aanvang de tijd starten tegelijk met het beginsignaal van de scheidsrechter
 Bijhouden van de doelpunten. Een doelpunt wordt door de scheidsrechter aangegeven (2x fluitsignaal)
 Bijhouden van de (tijd)straffen. Een tijdstraf gaat in nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor het vervolg van de
wedstrijd (noteer begin en eindtijd).
o gele kaart (waarschuwing)
o 2 minuten
o 4 minuten (2x 2 minuten)
o rode kaart (speler moet uit de zaal, na 2 minuten mag vervanger spelen)
o definitieve uitsluiting (kruisteken, geen vervangende speler toegestaan)
 handhaven rust om het speelveld (niet spelen met de bal)

Einde wedstrijd:
 Invullen wedstrijdformulier door scheidsrechter
 Ondertekenen van de wedstrijdformulieren door scheidsrechter en aanvoerders
 Wedstrijdformulieren worden uitgewisseld met de begeleiders (formulier van de tegenpartij)
 Opruimen van de zaal (indien er géén wedstrijden meer worden gespeeld, zonodig in overleg met de beheerder)
o Tafel + scorebord opruimen
o Banken aan de wand
o Doelen opruimen
o ‘Materiaalbakje’ in de (1e) materiaalkast bij de telefooncel, sleutel inleveren bij de kantinebeheerder

