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Teller Coco(coronacoordinator) Opmerkingen Livestream
Totaal aantal 
personen

14:45 Combi F2(5) Combi F2(5) Kurt Metz 2 Nelleke Nelleke Balfoort Combi: Maak van alle F2 spelers 2 teams, kom je tekort Annelie 29
14:45 E4(5) F1(5) Martine Noorland 2 team/scheids Arina 4x 10 minuten spelen Annelie samen met F
15:55 Combi 1 D1/D2(22) Combi 2 D1/D2(22) Herman van  den B 4 team Klazina M?/Mieke de W Je mixt D1 en D2 door elkaar 50 minuten speeltijd Lois 30
17:10 Combi 1 C2/C3(17)) Combi 1 C2/C3(17) Luuk Rakhorst 4 team Gertine vd B? Je mixt C3 en C2 door elkaar 50 minuten speeltijd Lois 24
18:25 B2(10) C1(10) Gijsbert van Gessel 4 team Juliette P/Evelien vd P? 50 minuten speeltijd Britt 28
19:40 A3(9) B3(10) Gijsbert  van Gessel 4 team Arina 50 minuten speeltijd Britt 26
20:55 B1(10) A1 (8) Kurt Metz 4 team Arina 50 minuten speeltijd Britt 25

E1, E2, A2 en E3 spelen niet

We volgen het coronareglement op. Check deze goed vooraf en houdt je daar aan: https://www.kvtelstar.nl/2020/11/06/30-10-2020-routekaart-knkv/
Wedstrijden en regels
* Tijd voor complex betreden is het moment van het betreden van de zaal. Daarvoor heb je geen toegang tot het complex. Zorg dat je dus aangekleed binnen komt en zorg dat je je eigen bidon mee hebt 
   en al een beetje opgewarmd bent. Warming up tijd: 10 minuten
* Na de wedstrijd heb je tien minuten om te vertrekken, je verlaat de zaal en het complex. Dringend advies is om ook niet buiten met meer dan
   twee personen bij elkaar te staan. We rekenen op een ieders verantwoordelijkheid
* Tussen de wedstrijden door heb je 20 minuten rust,  ook als je er twee achter elkaar speelt. Uitzondering vormen de laatste drie wedstrijden(driekamp A1/A2 en B1)
* Voor je wedstrijd heb je een kleine 10 minuten om in te schieten
* Speeltijd is niet zuiver. Scheids fluit na 40/50 minuten eindsignaal
* F en E pupillen spelen dus 4x10 minuten. Tussen elke 10 minuten 1 minuut rust en na 20 minuten 5 minuten rust
* Na 20 minuten(wedstrijdduur 40 minuten) of 25 minuten(wedstrijdduur 50 minuten) is er 5 minuten rust.
* Scheidsrechters ook 10 minuten voor aanvang aanwezig( zorg dat je de kleding al aan hebt)
* Kun je niet spelen, dan ben je ook niet aanwezig. Jij kijkt samen met de coach of een invaller nodig is.
* De coach geeft in de appgroep van de contacpersonen aan de organisatie door wanneer er met minder spelers wordt gespeeld dan hierboven staan vermeld
* Spelregels verder  hanteren zoals in competitie
* Er is geen 'Time Out' mogelijkheid
* De vakken worden vooraf als coaches bepaald. Het eerstgenoemde team stelt als eerste op en krijgt de bal uit.
* Eerst genoemde team draagt wedstrijd shirts, andere team regelt reserve shirts, of allemaal een andere zelfde kleur shirt als bijvoorbeeld wit of zwart. 
   Zorg als coach dat je dit op tijd hebt geregeld
* Ieder team neemt de eigen ballen mee
* Het aantal coaches per team wat is toegestaan staat in het schema vermeld. Indien er een speler afvalt kan een coach extra aanwezig zijn.
* Publiek kunnen we niet toelaten. We hopen alle wedstrijden via 'Live stream' uit te zenden
* Als laatste: we zijn blij dit te kunnen organiseren. Dat kan alleen als we ons allemaal aan de regels houden. Doen jullie mee?


