Reglement beachvolleybal De Zonnebergen

o
o

Afmetingen veld en net
Veldgrootte: 8 x16 m.
Nethoogte circa 2,20m.



Spelers: 4 spelers per ploeg met verplichting van 1 dame steeds op het terrein.


o

Spelverloop
Puntentelling: er wordt gespeeld volgens het rally-point-system. Dat betekent dat
na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend. Alle
wedstrijden bestaan uit één set tot 21 punten, met twee punten verschil.
Er wordt gespeeld naar twee gewonnen sets.
Veldwissel: na iedere set.
Bij een 1-1 stand wordt er een derde set tot 15 punten gespeeld met twee punten
verschil. Na zeven gescoorde punten wordt er van speelhelft gewisseld.
Time-outs: time-outs zijn niet toegestaan.
Spelerswissels zijn toegestaan door ‘in te draaien’ bij de serveerplaats.
Voetfouten: er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de
tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt
gehinderd. Met je voet over de achterlijn stappen met de service geldt wel als
voetfout.
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Opslag
Er mag vanachter de gehele achterlijn worden geserveerd. Er is slechts
één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De
niet serverende speler(s) mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.
Netservice:
Een netservice is niet fout. Na een netservice gaat het spel ‘normaal’ door.


o

Servicepass:
De service mag niet worden afgeblokt, wel met een boogbal worden teruggespeeld.


o

Blok:
Een blok telt als het spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal
nog maximaal twee maal worden gespeeld, waarbij degene die bij de blokkering de
bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.


o

Sportiviteit:
Het is bij beachvolleyball een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over
in- en uitballen, touchés, (zware) netfouten, e.d. als de scheidsrechter dit zelf niet kan
waarnemen. Bij ‘onoplosbare’ onenigheid wordt het punt herspeeld op beslissing van
de scheidsrechter. De beslissing van de wedstrijdleider is bindend!

