Reglement onderlinge oefenwedstrijden jeugd VC Spaarnestad

Ieder team heeft max 2 volwassen begeleiders (coach/trainer). Het liefst zien we zowel de trainer als
de coach aanwezig.
Voor de 1e ronde bouwen de teams zelf het speelveld op. De zaal is open vanaf 8.30 u.
Er worden maximaal 4 sets gespeeld. Laatste set start uiterlijk anderhalf uur na de officiële starttijd
Het tellen wordt door de teams zelf verzorgd
De teams nemen hun eigen wedstrijd ballen mee.
De teams wisselen tussendoor niet van speelhelft
De teams van ronde 2,3 en 4 worden gevraagd ongeveer 15 minuten voor tijd naar de sporthal te
komen. Zij wachten (op afstand van elkaar) buiten of in de gang op toestemming om de zaal in te
mogen. Dit zal zijn wanneer hun speelveld vrij is.
Na de laatste ronde ruimen de laatste teams de velden op.
Als twee teams gewend zijn om op verschillende nethoogtes te spelen, wordt de nethoogte in
overleg vast gesteld. Bijvoorbeeld tussen de beide hoogtes in.
Wanneer een team (van C-jeugd) gewend is om op een kleiner veld van 9x7 meter te spelen en de
tegenstander niet, dan speelt ieder team op een veld zoals zij dat gewend is.
Mocht het een team niet lukken voldoende spelers op de been te krijgen, dan zal er gespeeld worden
met minder spelers in het veld.
Elk team is verantwoordelijk voor het leveren van een scheidsrechter volgens schema (zo veel
mogelijk zelf een fluitje verzorgen). Dit mag ook een van de spelers zijn.
De aanvoerders melden de einduitslag bij de Jeugd Commissie

Afspraken i.v.m. corona
De aangegeven looproutes worden gerespecteerd
Buiten het veld houdt iedereen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar
Bij binnenkomst ontsmet iedereen zijn handen
De kantine zal niet geopend zijn en ook de kleedkamers zijn dicht
Voor en na de wedstrijd en tijdens verplaatsen door de hal draagt iedereen een mondkapje
Ieder team moet zich voor de wedstrijd registreren. Zowel de spelers, de begeleiding als de
scheidsrechter.
Tijdens de wedstrijd worden er geen bidons en geen fruit gedeeld

Voor nadere informatie is contact op te nemen met de jeugd commissie via jc@vcspaarnestad.nl.

