Wedstrijdreglement Volleybal Sport en Spelweek
1. Bij aankomst in de sporthal, tenminste een kwartier voor de aanvang van de eerste
wedstrijd, dient de aanvoerder/ploegleider/assistent zich te melden bij de
wedstrijdleiding. Deze bevindt zich in de zaal.
2. Iedere wedstrijd bestaat uit een set van 15 minuten. Voor elke gewonnen set worden
2 punten toegekend. Indien bij een eindsignaal van een set de stand gelijk is, wordt
ieder team een punt toegekend. Is een team niet op tijd aanwezig, dan heeft het de
wedstrijd verloren met 20-0.
3. Het begin en het einde van elke set wordt kenbaar gemaakt door een geluidssignaal.
De stand die op dat moment op het bord staat, is geldend.
4. Er wordt gespeeld volgens de regels van de Nevobo, met dien verstande dat timeouts en wissels niet zijn toegestaan. Indraaien is verplicht in zowel de
poulewedstrijden als de finale
- Dit betekent dat bij een blessure de geblesseerde speler vervangen moet
worden door een reservespeler
- De ploegleiders en teams zijn zelf verantwoordelijk voor het correct indraaien.
Indien de scheidsrechter waarneemt dat er niet wordt doorgedraaid, wordt de
bal afgefloten en ontvangt de tegenpartij een punt. Bij “klachten” achteraf zal
de wedstrijdleiding in overleg gaan met de ploegleiding. De wedstrijdleiding
beslist hier uiteindelijk over
5. Het eerst genoemde team begint op het speelveld aan de tribunezijde, begint met de
opslag en zorgt voor een teller.
6. In alle kwalificatiesets is bovenhandse opslag en ingehouden smashen toegestaan, in
de finale (om plaats 1 en 2) mag voluit worden gespeeld. Eén en ander ter
beoordeling van de scheidsrechter. (We gaan ervan uit dat alle deelnemers zich
sportief opstellen en rekening houden met het niveau van de andere spelers).
7. De beslissingen van de scheidsrechters en de wedstrijdleiding zijn bindend.
8. De scheidsrechters dienen na afloop van een set de setstand op het
wedstrijdformulier in te vullen en direct na afloop in te leveren bij de wedstrijdleiding.
Wedstrijdformulieren worden door de wedstrijdleiding voor aanvang van het toernooi
uitgereikt.
9. Bij eventuele geschillen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
wedstrijdleiding.

10. Bijzondere regels in de finale om plaats 1 en 2:
- Er wordt niet op tijd gespeeld, maar om twee gewonnen sets, waarbij het
team dat het eerst 25 punten heeft behaald de set heeft gewonnen, mits er 2
punten verschil bestaat met de tegenstander. Anders wordt er doorgespeeld
tot er 2 punten verschil zijn.
- Time-outs zijn toegestaan. Indraaien is verplicht.
Huisregels:
1.
2.
3.
4.

De kleedkamerindeling staat vermeld op het bord in de sporthal.
De speelvloer mag alleen met sportschoenen worden betreden die niet buiten gedragen zijn en geen
zwarte zolen hebben.
Kinderen mogen de zaal niet betreden.
Iedere deelnemer/ster aan het toernooi is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. De
wedstrijdleiding neemt geen enkele verantwoording voor eventuele ongelukken of diefstal. Het verdient
aanbeveling waardevolle voorwerpen niet in de kleedkamer achter te laten, doch mee te nemen in de
zaal.

