Stichting Volksfeesten Baarlo

Volleybalvereniging TUPOS Baarlo

Reglement 2 JUNI 2022

BUURT/STRATEN/FAMILIE/BEDRIJVEN-TOERNOOI VOLLEYBAL
STICHTING VOLKSFEESTEN EN VOLLEYBALVERENIGING TUPOS BAARLO
1.

Algemeen

a.
b.

De wedstrijden worden gespeeld op de kasteelweide.
Alle spelers/speelsters moeten uiterlijk 18.00 uur bij de wedstrijdleiding zijn aangemeld en op de
kasteelweide aanwezig zijn.
Kleedgelegenheid is NIET aanwezig.
Deelname van een team aan het toernooi wordt bepaald door:
•
datum en tijdstip van aanmelding en
•
woon- en/of werkplaats. Teams, samengesteld uit spelers, die in Baarlo wonen of
werken, genieten voorrang.
De winnaar(s) van het toernooi in het voorafgaande jaar is(zijn) automatisch geplaatst (maar moeten zich
wel aanmelden).
Deelname is voor eigen risico. Stichting Volksfeesten Baarlo en Volleybalvereniging TUPOS Baarlo kunnen
niet aansprakelijk gesteld worden.
Er kunnen maximaal 32 teams meedoen. Bij opgave kan aangegeven worden of men in een sterke of
minder sterke poule ingedeeld wil worden. Hier proberen we rekening mee te houden.

c.
d.

e.
f..
g.
2.

Programma

Donderdag 2 juni ====>

18:15 uur:
18.30 uur:
22.00 uur:
ca. 22.15 uur:

Aanmelding
Start poulewedstrijden
Einde wedstrijden
Prijsuitreiking in de tent ?

3.

Spelers/team

a.

Per team mogen maximaal 4 actieve (Nevobo of recreanten competitie) volleyballers worden
opgegeven, waarvan er maximaal 2 uitkomen in de seniorencompetitie van de NeVoBo, ongeacht de
leeftijd.
Minimum leeftijd voor deelname is 14 jaar.
Een speler, die voor een team op het aanmeldingsformulier is opgegeven, mag alleen voor dit team in actie
komen.
Alleen opgegeven spelers/speelsters mogen in actie komen.
Elk team zorgt voor eigen tenues.
Elk team zal 2-3 keer een scheidsrechter/teller leveren om een wedstrijd in de eigen poule en voor de
(kruis)finales te fluiten/tellen.
Bij onverantwoord geslagen ballen ten opzichte van de tegenstander kan de scheidsrechter
corrigerend optreden.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Z.O.Z.

4.

Wedstrijden

a.

Een poule bestaat uit 4 teams. Elk team speelt in de voorronden 3 wedstrijden in een uitgelote poule van 4
teams. Er zijn max. 8 poules, mogelijk verdeeld over 2 competities. Na de poulewedstrijden wordt de uitslag
per competitie gebruikt om te bepalen wie om de plaatsen 1-4, 5-8, 9-12, 13-16 spelen. Via kruiswedstrijd (14, 2-3, 5-8, 6-7, 9-12 en 10-11) volgt de laatste wedstrijd. I.e. Winnaar 1-4 en winnaar 2-3 spelen om plaats
1-2, verliezers om plaats 3-4. Etc. Uiteindelijk krijgen we per competitie 1 winnaar. Diegene met de beste
resultaten krijgt de wisselbeker. Elke wedstrijd duurt 2x7 minuten. Er is 1 minuut tijd tussen de wedstrijden
om te wisselen. Dus teams blijf bij het veld!
Time-outs worden niet toegestaan.
Elk team dient 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd gereed te staan. Het wedstrijdprogramma wordt
bij aanmelding uitgereikt. Wees op tijd. Bij te laat komen riskeert u uitsluiting en benadeelt u de
tegenstander.

b.
c.

5.

Telling

a.

Er worden 2 sets gespeeld, ieder van 7 minuten. Er wordt gespeeld volgens het rally-point systeem. De
puntentelling begint bij de 2e set opnieuw. Uitslagen als 22-17, 5-12 of 14-14 zijn dus mogelijk.
Voor een gewonnen set ontvangt men 2 punten. Een set, die gelijk eindigt, levert voor beide teams 1 punt
op.
Indien bij de eindstand twee of meer teams een gelijk aantal setpunten hebben, beslist het scoreverschil van
de verschillende sets.
Hierna telt het meeste aantal vóór gescoorde punten.
Is dit ook nog gelijk, dan is de uitslag van de gespeelde wedstrijd tussen de gelijk geëindigde teams
plaatsbepalend.
In die gevallen, waarin bovenstaande spelregels niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
De aanvang en het einde van de wedstrijd wordt centraal gegeven. Bij het eindsignaal wordt de rally
uitgespeeld en telt mee.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
6.

Wedstrijdleiding

a.
b.
c.

Elke wedstrijd wordt door een scheidsrechter geleid met assistentie van een teller.
Het team, dat als eerste op het telformulier staat, levert de teller.
De scheidsrechter wordt geleverd door een van de andere (niet spelende) teams uit dezelfde poule. Dit staat
aangegeven op het wedstrijdformulier.
De telformulieren worden naar het veld gebracht en weer opgehaald, dit om zoveel mogelijk speeltijd te
krijgen.
De scheidsrechter, die onverhoopt verhinderd is, zorgt zelf voor een plaatsvervanger en meldt zich bij de
wedstrijdleiding met vermelding van de naam van de vervanger.

d.
e.
7.

Slecht-weer-programma

Indien het weer te slecht is om buiten te kunnen volleyen, wordt er géén alternatief programma gespeeld in de
sporthal. Voor info over wel/niet doorgaan zie: http://www.facebook.com/volksfeestenbaarlo
8.

Aandachtspunten

Het is niet toegestaan om met glas/blik en/of kratten bier op de speelweide te verblijven. Gemaakte
rommel dient door de veroorzaker zelf te worden opgeruimd.
Er wordt toezicht gehouden op naleving van deze regel. Het niet naleven kan verwijdering uit het toernooi tot gevolg
hebben.

De wedstrijdleiding

