Wedstrijdreglement recreanten volleybalcompetitie
in sporthal Waardergolf te Heerhugowaard,
in sporthal ’t Vennewater te Heiloo en
in sporthal Geestmerambacht te Noord-Scharwoude.
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Alle deelneemsters/deelnemers aan de recreanten volleybalcompetitie verklaren zich
akkoord met het wedstrijdreglement en met de voorwaarden van inschrijving.
Speelsters/spelers die gerechtigd zijn te spelen in de reguliere NeVoBo-competitie en
daarvoor een geldige spelerskaart hebben, zijn uitgesloten van deelname aan deze
recreanten competitie.
Ieder team dient bij aanmelding een aanvoerder/-ster op te geven. De aanvoerder/- ster
is verantwoordelijk voor het correct nakomen van de (arbitrage)verplichtingen van het
team.
Teams, die zich wel ingeschreven hebben, maar alsnog niet mee willen of kunnen
spelen zijn verplicht de contributiebijdrage te betalen.
Deelname aan de recreanten volleybalcompetitie geschiedt geheel op eigen risico.
Er wordt gespeeld volgens de algemeen geldende regels van de NeVoBo met de
volgende aanpassingen:
6.1. Gemengde teams worden ingedeeld bij de heren in de B-poule.
6.2. In voorkomende gevallen mag men met 5 speelsters/spelers spelen.
Er mag iemand uit een ander team meespelen, als de tegenstander akkoord gaat.
6.3. Indraaien op rechtsachter en/of linksvoor is toegestaan.
Per set mag men 2x wisselen.
6.4. Een wedstrijd bestaat uit 2 sets; de sets gaan tot en met 25 punten.
6.5. Netfouten zijn i.v.m. de veiligheid altijd fout.
6.6. De bal mag niet met de voet gespeeld worden.
6.7. Aanraken middellijn met de voet wordt afgefloten.
Elke gewonnen set levert 1 wedstrijdpunt op. Indien op de ranglijst meer teams een
gelijk aantal wedstrijdpunten hebben behaald, dan geeft het saldo voor/tegen de
doorslag. Is dit ook gelijk dan is het onderlinge resultaat bepalend.
Teams en scheidsrechters dienen 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het
speelveld gereed te staan. De in het programma genoemde tijden zijn richttijden, de
organisatie/organisator kan/mag hier van afwijken.
Bij niet of te laat opkomen van een team wordt de wedstrijd verloren verklaard met twee
maal 25-0.
Bij het niet opkomen van een scheidsrechter (of haar/zijn vervanger) kan de
organisatie/organisator besluiten om het team dat de scheidsrechter moest leveren, te
bestraffen door het in mindering brengen van wedstrijdpunten en bij herhaling door
middel van uitsluiting.
De scheidsrechter heeft altijd gelijk. Tegen zijn/haar beslissingen kan niet geprotesteerd
worden.
Na afloop van iedere wedstrijd dient het wedstrijdformulier na controle te worden
getekend door de aanvoerder van beide teams en de scheidsrechter.
Iedere speler/speelster dient zich in de sporthal zodanig te gedragen, dat anderen er
niet door gehinderd worden. De huisregels gelden voor iedereen. De
organisatie/organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van
goederen, noch voor schade en/of lichamelijk letsel.
In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de
organisatie/organisator.

