Reglement beachvolleybal
Gelieve het reglement goed door te nemen. Elke ploeg wordt verondersteld hiervan op de hoogte te
zijn en verklaart zich door zijn inschrijving akkoord met dit reglement. Hierbij verduidelijken we dat de
organisatie niet verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen, opgelopen kwetsuren, of blessures.

Inschrijving:
Om je ploeg in te schrijven voor dit gebeuren, verwachten wij een email
(beachland@moederhopland.be) waarin de ploegnaam en de contactgegevens van de
ploegverantwoordelijke vermeld worden. Gelieve ook duidelijk te vermelden dat je deelneemt aan
het beachvolleybaltornooi. De inschrijving is echter pas definitief wanneer het bedrag van €120
gestort wordt op onze rekening (reknr. 953-0506649-84) met de vermelding van de ploegnaam.
Dit bedrag betekent de inschrijving van 6 spelers aan €20 per speler. Op de dag zelf moet er
voor elke extra speler €20 bijbetaald worden en vragen wij om een deelnemerslijst van de
ploeg af te geven.

Reglement:
Er wordt gespeeld volgens de internationale volleybal spelregels zoals deze zijn goedgekeurd
door de FIVB en op hun Congres in Barcelona (1992), hun Congres in Athene (1994) en de
laatste wijzigingen van eind 1999. We zenden je niet al deze regels toe omdat het boekje
waarin ze staan vermeld nogal omvangrijk is. Wel geven we je nu al volgende belangrijke
wijzigingen mee. Deze wijzigingen vervangen zonder discussie de overeenkomstige regels
van de FIVB. Mogen we je vragen jouw team van deze regels op de hoogte te brengen.

Terrein:
- Er wordt gespeeld op zand.
- Het speelveld wordt niet ingedeeld in zones, d.w.z. dat er geen aanvalslijn aanwezig is.
Bijgevolg kan elke speler van om het even waar op de eigen speelhelft mee aanvallen.
Verdedigers hoeven dus niet achter de aanvalslijn te blijven om bv. te smashen.

Deelnemers:
Er is geen beperking wat betreft het maximale aantal spelers per ploeg. Het minimum aantal
is vastgelegd op 6 deelnemers. Wel mogen enkel spelers deelnemen die ingeschreven staan
op de deelnemerslijst die reeds werd doorgestuurd of op de dag zelf wordt afgegeven. Als er
een speler ook bij een andere ploeg, waar hij niet is ingeschreven, mee zou spelen, leidt dit
tot het verliezen van de wedstrijd voor de ploeg waar hij niet-reglementair meespeelt (25-0 /
25-0) en tot algemene uitsluiting van de speler zelf. Als er een speler meespeelt die niet
ingeschreven is verliest de ploeg ook met (25-0)/(25-0) . Tijdens het spel staan 6 spelers in
het veld. Bij een tekort aan scheidsrechters dient iedere ploeg een van zijn spelers aan te

duiden als scheidsrechter.

Uitrusting van de spelers:
- Er wordt gespeeld zonder schoeisel, dus blootsvoets of op kousen.
- De spelers van eenzelfde team proberen in de mate van het mogelijke eenvormigheid van
kleur na te streven wat betreft de truitjes. Nummering op de truitjes is niet nodig (vb. een
jeugdbeweging kan gerust T-shirts deeluitmakend van een uniform aantrekken).

Winnaar van de wedstrijd:
Elke wedstrijd bestaat uit twee te spelen sets van 12,5 minuten. Vanuit de centrale post
wordt het startsignaal gegeven. Vanaf dat ogenblik wordt de eerste set gespeeld. Na 12,5
min. volgt een tweede signaal het welk meteen het einde betekent van deze eerste set. Het
punt dat men aan het spelen is wordt uitgespeeld. De ploeg die op dat moment het meeste
punten bezit wint de set en krijgt 2 punten. De andere ploeg krijgt geen punten. In geval van
gelijke stand krijgt elke ploeg 1 punt. Nadat de ploegen van kant zijn verwisseld en een
nieuw signaal is gegeven begint de tweede set. Ook deze eindigt na 12,5 min. Wat betreft de
punten geldt hier uiteraard hetzelfde als in de eerste set. Dit betekent dat als je twee sets
wint je in totaal 4 punten krijgt, enz.
De wedstrijden om de eerste, tweede, derde en vierde plaats worden gespeeld naar twee
winnende sets, zonder tijdsbeperking.

Puntensysteem:
Er wordt gespeeld volgens het RALLY POINT SYSTEEM: het team dat de rally wint, krijgt een
punt. Als het ontvangende team wint, krijgt het niet alleen een punt erbij, maar ook de
opslag. Maar, elke rally levert dus een punt op.
Voor de finale en de wedstrijd om de 3de en 4de plaats: Deze wedstrijden worden zonder
tijdsbeperking gespeeld. Ook hier geldt het Rally Point Systeem: zie hoger + de set wordt
gewonnen door het team dat eerst 25 punten haalt, met voorsprong van tenminste 2
punten. Bij gelijke stand 24-24 gaat het spel door tot een verschil van 2 punten is bereikt.

Ter herinnering:
Wanneer de bal het net raakt bij de opslag, maar toch over het net gaat, gaat het spel
gewoon door.

Spelerswissels:
Er mag onbeperkt worden gewisseld telkens een punt gespeeld is. Enkel spelers vermeld op
de inschrijvingslijst mogen aan het spel deelnemen. In geval van bedrog: zie onderdeel
deelnemers. Na iedere afpak van de opslag van de tegenploeg moet er worden
doorgeschoven.

Ballen:
Er worden oefenballen aangeboden in ruil voor een waarborg van 50€. Bij verlies of
beschadiging zal de waarborg niet recupereerbaar zijn.
Indeling van de ploegen:
- Er wordt gespeeld in 8 poules van elk 4 ploegen. We gaan namelijk weer met 32 ploegen
werken. Dit jaar zijn er dan ook weer reekshoofden deze zijn in het rood aangeduid op jullie
wedstrijdschema. De rest van de ploegen worden op basis van lottrekking verdeeld over de
poules.

Indeling van de wedstrijden:
- Het tornooi bestaat uit 2 voorrondes, een kwalificatieronde en een ronde waarin wordt
gespeeld om da definitieve plaatsen.1ste voorronde:
- Binnen de 8 poules speelt elke ploeg tegen de drie andere ploegen uit dezelfde poule.
- Nadat per poule alle wedstrijden gespeeld zijn, wordt een klassement opgemaakt op basis
van volgende elementen en in deze weergegeven volgorde:
1. aantal punten verkregen door het al dan niet winnen van sets.
2. aantal gemaakte punten gedurende die sets
3. puntensaldo(=gemaakte punten-tegengekregen punten)
4. Lottrekking
- Op basis van dit klassement worden opnieuw 8 poules gevormd. De eerste 4 nieuwe poules
(A,B,C,D) bevatten de ploegen die in de eerste ronde 1ste of 2de zijn geworden in hun poule.
Deze ploegen zullen verder spelen voor de plaatsen 1 tot en met 16. de laatste 4 poules
(E,F,G,H) bevatten ploegen die in de eerste voorronde 3de of 4de zijn geworden in hun
oorspronkelijke poule. Deze ploegen zullen verder spelen voor de plaatsen 17 tot en met 32.
Hoe de ploegen concreet verdeeld worden over de nieuwe poules voor de 2de voorronde,
vindt u terug in het bijgevoegd “poule + wedstrijdschema”.
2de voorronde:
- Binnen de 8 poules speelt elke ploeg opnieuw tegen de 3 andere ploegen uit dezelfde
poule.
- Nadat per poule alle wedstrijden gespeeld zijn, wordt een klassement opgemaakt op basis
van dezelfde elementen in dezelfde volgorde als bij voorronde 1.
- Voor de poules A-D geldt verder: de nr’s 1 binnen elke poule spelen voor de plaatsen 1 tem
4, de nr’s 2 spelen voor de plaatsen 5 tem 8, de nr’s 3 voor de plaatsen 9 tem 12, de nr’s 4
voor de plaatsen 13 tem 16.
- Voor de poules E-H geldt verder: de nr’s 1 binnen elke poule spelen voor de plaatsen 17
tem 20, de nr’s 2 spelen voor de plaatsen 21 tem 24, de nr’s 3 voor de plaatsen 25 tem 28,
de nr’s 4 voor de plaatsen 29 tem 32.
Kwalificatieronde + wedstrijden voor de plaatsen:
- Voor de poules A-D geldt:
1. de 1ste van poule A tegen de 1ste van poule B
2. de 1ste van poule C tegen de 1ste van poule D
1ste en 2de plaats:de winnaar van 1 – de winnaar van 2
3de en 4de plaats:de verliezer van 1 – de verliezer van 2
3. de 2de van poule A tegen de 1ste van poule B
4. de 2de van poule C tegen de 2de van poule D
5de en 6de plaats: de winnaar van 3 – de winnaar van 4
7ste en 8ste plaats:de verliezer van 3 – de verliezer van 4

5. de 3de van poule A tegen de 3de van poule B
6. de 3de van poule C tegen de 3de van poule D
9de en 10de plaats:de winnaar van 5 – de winnaar van 6
11de en 12de plaats: de verliezer van 5 – de verliezer van 6
7. de 4de van poule A tegen de 4de van poule B
8. de 4de van poule C tegen de 4de van poule D
13de en 14de plaats: de winnaar van 7 – de winaar van 8
15de en 16de plaats:de verliezer van 7 – de verliezer van 8 Voor de poules E-G geldt:
9. de 1ste van poule E tegen de 1ste van poule F
10. de 1ste van poule G tegen de 1ste van poule H
17de en 18de plaats:de winnaar van 9 – de winaar van 10
19de en 20ste plaats:de verliezer van 9 – verliezer van 10
11. de 2de van poule E tegen de 2de van poule F
12. de 2de van poule G tegen de 2de van poule H
21ste en 22ste plaats:de winnaar van 11 – de winaar van 12
23ste en 24ste plaats:de verliezer van 11 – verliezer van 12
13. de 3de van poule E tegen de 3de van poule F
14. de 3de van poule G tegen de 3de van poule H
25ste en 26ste plaats:de winnaar van 13 – de winaar van 14
27ste en 28ste plaats:de verliezer van 13 – verliezer van 14
15. de 4de van poule E tegen de 4de van poule F
16. de 4de van poule G tegen de 4de van poule H
29ste en 30ste plaats:de winnaar van 15 – de winaar van 16
31ste en 32ste plaats:de verliezer van 15 – verliezer van 16

Klassement:
- Nadat per poule alle wedstrijden gespeeld zijn, wordt een klassement opgemaakt op basis
van volgende elementen en in deze weergegeven volgorde van belangrijkheid:
1. aantal punten verkregen door het al dan niet winnen van sets
2. aantal gemaakte punten gedurende die sets
3. puntensaldo (= gemaakte punten – tegengekregen punten)
4. lottrekking
- Op basis van dit klassement wordt het wedstrijdschema verder aangevuld.

