Reglementen Voetvolleybaltoernooi
1. Algemeen
Dit reglement bevat 12 punten. Het voetvolleybaltoernooi zal worden gespeeld volgens de
volgende reglementen.
2. Toernooi Speeldagen en Programma
Het voetvolleybaltoernooi wordt georganiseerd op Sportpark De Belt, G.J. Kerkdijkweg 5,
7687 AP Daarlerveen.
De duur van de poulewedstrijden, 2e ronde wedstrijden en de kwart en halve finales is 2x 8
minuten . Na het spelen van de 1e helft wordt er gewisseld van speelhelft
De (troost)finale duurt 2x 10 minuten. Mocht er na de wedstrijd een gelijke stand zijn dan
wordt er doorgespeeld tot er 2 punten verschil zijn. Er zal gespeeld worden aan de hand van
het “rally-point systeem”. Zie voor de volledige spelregels het document “Spelregels voor het
Voetvolleybal Toernooi v.v. Daarlerveen”
De toernooicommissie kan over (o.a. vanwege het totale aantal ingeschreven teams) het aantal
wedstrijden en/of spelduur beslissen.
De toernooicommissie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het spelen van
minder wedstrijden dan volgens schema, vanwege last minute terugtrekkingen of het niet
komen opdagen van teams in uw poule/groep.
Het wedstrijdprogramma wordt minimaal 5 dagen voor aanvang van het toernooi per email
verstuurd aan de contactpersonen van de teams
De toernooicommissie behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht af te wijken van de
poule indeling c.q. wedstrijdduur.
3. Aantal spelers
Teams mogen voor het toernooi maximaal 6 spelers op het inschrijfformulier invullen.
De spelers dienen tijdens het toernooi minimaal de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben.
Per wedstrijd mogen deze spelers allemaal worden ingezet, met een maximum van 3 spelers
in het veld. Er mag doorlopend gewisseld worden. Dit kan slechts gebeuren bij spelhervatting
(service).
4. Deelnemerslijsten
De contactpersoon van elk team dient op de toernooidag minimaal 30 minuten voor aanvang
van het toernooi aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding.
Tevens moeten dan de deelnamekosten worden voldaan en moeten eventuele wijzigingen
m.b.t. spelers doorgegeven worden.
De deelnamelijst is u voor aanvang van het toernooi toegestuurd. Wanneer deze lijst nog niet
compleet ingevuld is dient u deze volledig ingevuld in te leveren bij de wedstrijdleiding.

Het is niet toegestaan om bij twee verschillende teams ingeschreven te staan. Mocht de
toernooicommissie tot de conclusie komen dat dit het geval is, kan het uitsluiting voor beide
teams tot gevolg hebben. Voor het aantal spelers per dag/wedstrijd, zie punt 3 van dit
reglement.
5. Zorg dat u op tijd bent!
De organisatie houdt vast aan een strak tijdsprogramma. De aanvang en einde van de
wedstrijd (mu.v. de finalewedstrijden) wordt door een akoestisch signaal van de
wedstrijdleiding aangegeven.
Elk team dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het
veld waar men moet spelen. Alle wedstrijden (m.u.v. de finalewedstrijden) zullen op hetzelfde
moment beginnen en eindigen. Wanneer een team op dat moment niet aanwezig is zal de
wedstrijd toch beginnen
Is een team te laat, dan wordt er per 10 seconden en tegendoelpunt toegekend. Is het team
meer dan 120 seconden te laat wordt de partij als verloren genoteerd met een eindstand van
20-0 voor het aanwezige team.
Alle resultaten tegen een gediskwalificeerd team of een tussentijds teruggetrokken team
behaalt, kunnen worden nietig verklaard (De toernooicommissie kan anders besluiten indien
deze nietigverklaring de voortgang van het toernooi in gevaar brengt).
6. Scheidsrechters
In alle gevallen beslist de scheidsrechter. Zijn of haar aanwijzingen dienen te worden
opgevolgd. Protesten kunnen niet worden ingediend.

En blijf er aan denken dat deze mensen dit voor hun hobby doen. Zonder voldoende
scheidsrechters zou het toernooi niet gespeeld kunnen worden. Zij verdienen ons
respect.
7. Fair Play
Het zou overbodig moeten zijn, maar toch wijzen wij erop dat wij van alle deelnemende
teams fair play verwachten.
Heb respect voor zowel de tegenstander evenals de beslissingen van de scheidsrechter.
Bij wangedrag kan een scheidsrechter een speler uitsluiten van verdere deelname aan de
wedstrijd. De wedstrijdleiding zal vervolgens oordelen over verdere maatregelen.
Bij ernstig wangedrag kan de wedstrijdleiding besluiten een team van verdere deelname uit te
sluiten. Strafmaatregelen worden direct aan de betrokken teams meegedeeld.

8. Protesten
Protesteren tegen beslissingen van scheidsrechters is niet mogelijk. In elke situatie waarin dit
toernooireglement niet voorziet, is de beslissing van toernooicommissie bindend en
onherroepbaar!
9. Verzekering
Elke deelnemer dient verplicht verzekerd te zijn in de ruimste zin van het woord (in geval van
calamiteiten, ongevallen, diefstal etc.).
De toernooicommissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor calamiteiten en niet voor
ieder ander ongemak welke de deelnemers zou kunnen overkomen.
Bij behandeling in het ziekenhuis, dienstdoende arts of huisartsenpost dienen altijd
verzekeringspapieren getoond te worden.
10. Reglement i.v.m. Slecht Weer
Wanneer vanwege weersomstandigheden het programma moet worden afgelast, gelden de
volgende regels:
A) De toernooicommissie kan besluiten het programma later te laten beginnen en –indien
noodzakelijk- het programma aanpassen
B) De toernooicommissie kan besluiten het programma in zijn geheel te laten vervallen
In het laatste geval zal het inschrijfgeld teruggestort worden.
11. Algemene Waarschuwing
Voorkom te allen tijde diefstal. Laat nooit waardevolle goederen in de kleedkamers achter!
Bij diefstal (of vermissing) bent u zelf verantwoordelijk voor de schade.
De toernooicommissie en V.V. Daarlerveen kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden
voor geleden verlies of diefstal van goederen. Neem uw waardevolle spullen en dure kleding
en schoenen mee naar het speelveld.
12. Slotopmerkingen
De organisatie van het voetvolleybaltoernooi gaat er vanuit dat alle deelnemers en begeleiders
volledig op de hoogte zijn van dit reglement en wensen u een plezierig en succesvol toernooi.
De toernooicommsieleden zijn:
Gerwin Evers
Bas Hekman
Harmen Berkhof
Ramon Zomer
Remco Maneschijn
Stoffer Minkjan
Jeroen Seinen
Mart Marsman
Zij zijn op de wedstrijddagen herkenbaar aan de gekleurde poloshirts
! Bij deelname accepteert u automatisch dit reglement!

