Draaiboek: Opstart PCH toernooi Gentbrugge
Gegevens
Sporthal MPI Sint-Gregorius
Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge
Verantwoordelijke technische dienst Kris: 0479 44 39 79
Directiemedewerker Anja Burgelman: 09 210 00 00
Grondplan sportzaal
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ingang
licht en verwarming
Materiaalkot Somival
Aansluiting Micro en aux kabel

Wat te doen bij aankomst

2

I: Openen van:
1: De zaal
2: Schuifdeur die toegang geeft tot het licht en verwarming, alle knoppen
naar rechts draaien.
3: Materiaalkot Somival
4: Open bakje micro, vraag naar de micro en laat de versterker aanleggen in
de cafetaria.
II: Opstellen boarding
Indien er drie velden moeten geplaatst worden is het aangewezen de opstelling vanop
het grondplan te respecteren. Zo creëer je meer ruimte rondom de terreinen. Dit stelt
scheidsrechters in een rolstoel in staat ook op veld 2 en 3 wedstrijden te leiden.

III: Tape aanbrengen

Middenlijn: De middenlijn is parallel ten opzichte van de korte zijde van het speelveld en verdeelt
het speelveld in twee gelijke delen.
Middenlijnstip: Stip in het midden van de middenlijn.
Strafballijnen: De twee strafballijnen zijn parallel ten opzichte van de korte zijden van het speelveld
op 5m gemeten vanaf de korte zijden van het speelveld.
Doellijnen: De twee doellijnen zijn de lijn die de doelpaallijnen verbindt.
Doelgebieden: De twee halve cirkels, inclusief de doelgebiedlijn en de doellijn voor elk doel. Dit
gebied heeft een radius van 1,5m gemeten vanaf het middelpunt van de doellijn.
IV: Tafels
Er mogen twee tafels uit de cafetaria gebruikt worden. Eén als scheidsrechtertafel en één
om de bonnetjes te verdelen.
V: Einde toernooi
Gelieve aan het einde van het toernooi alle materiaal terug proper op te bergen.
Verwarming en verlichting af te zetten en de deuren te sluiten met de hangsloten. Enkel
de zaal blijft open, de micro mag blijven liggen.

Mogen wij vragen ten laatste om 13u aanwezig te zijn wanneer jullie club
verantwoordelijk is voor het opstellen van de zaal. Zo kan het toernooi tijdig
beginnen en kan iedereen op het geplande uur terug huiswaarts keren.
Bedankt,
Commissie PCH
Parantee-Psylos

