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WEDSTRIJDREGLEMENT NFN-VOLLEYBALTOERNOOI 
 

1. Er wordt zoveel mogelijk gespeeld volgens de regels en reglementen van de NeVeBo, zoals deze gelden 

voor het jaar 2018. 

 

2. Teamsamenstelling 

a.  Er wordt gespeeld met teams van 6 personen. 

b.  Te beginnen bij de opslag mag -met inachtneming van het gestelde in punt 2a- een 7e speler indraaien. 

 

3. Deelname is alleen mogelijk voor leden van de NFN. 

 

4. Inschrijving vindt plaats middels de inschrijfformulier. 

 

5. Elke vereniging of groep wijst een persoon aan als aanspreekpunt voor de organisatie. 

 

6. Elke vereniging of groep draagt zorg voor een scheidrechter en een teller per deelnemende ploeg. 

 

7. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden meldt de coach of de contactpersoon het team bij 

de wedstrijdleiding. 

 

8. Te nemen maatregelen bij het niet tijdig aanwezig zijn voor een wedstrijd: 

a.  Wanneer een team 5 minuten na aanvangstijd van een te spelen wedstrijd niet compleet aanwezig is, 

verliest het de eerste set met 15-0. 

b. Is een team na de maximale wisseltijd van 15 minuten nog niet aanwezig, verliest het ook de tweede 

set met 15-0. 

 

9. Waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

 

10. Speelwijze 

De prestaties van de eerste wedstrijden bepalen de plaatsing in het hoofd- of troosttoernooi. 

 

11. Speeltijd en score 

a. Er worden 2 sets van maximaal 15 minuten gespeeld ongeacht de score. 

b. De finalewedstrijd om plaats 1 en 2 wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. 

 

12. Time-out 

Er zijn geen time-outs toegestaan. 

 

13. Serveren 

a. Een speler mag maximaal 3 maal achter elkaar serveren. 

b. Daarna dient het serverende team 1 plaats door te draaien en gaat de volgende speler door met 

serveren. 

  

14. Nethoogte 

De nethoogte is vastgesteld op 2.43 meter. 

 

15. Inschrijfgeld 

Een team kan alleen deelnemen als het inschrijfgeld is voldaan. 

 

16. Ondergrond 

Er wordt op zand gespeeld. 


