Stichting Beachfestijn Heusden

Wedstrijdreglement
Doelstelling is om alle teams voldoende wedstrijden te laten spelen,
Er wordt onderscheid gemaakt tussen poulewedstrijden en
klassementswedstrijden.
Na het spelen van de poulewedstrijden wordt de plaats van elk team
binnen de poule bepaald. Op basis van de plaats binnen de poule wordt
met teams uit andere poules gespeeld voor de uiteindelijk positie binnen
het totale klassement. Voorbeeld: de nummers 1 en 1 uit de twee poules
spelen voor de posities 1 en 2, de nummers 2 spelen om de posities 3 en
4, etc.
Het klassement met een poule speelt eerst onderling, hierna volgen de
wedstrijden voor het klassement op basis van poule stand
Er wordt gespeeld in drie klassementen:
• Damesklassement;
• Herenklassement;
• Mixklassement.
Indien zich nog wijzigingen voordoen in het deelnemersveld, behoudt de
organisatie zich het recht om de klassementsindeling tijdens het toernooi
aan te passen.
Er mag gespeeld worden op blote voeten. Als eventueel schoeisel worden
alleen gymschoenen toegestaan. Er wordt wel dringend geadviseerd om
buiten de speelvelden schoeisel te dragen.
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Een team bestaat uit vier personen en maximaal twee wisselspelers en
moet voor de helft uit Heusdenaren bestaan. Bij een mixteam dienen wel
altijd twee dames in het veld te staan. U dient hier rekening mee te
houden tijdens het indraaien.
Het is een deelnemer niet toegestaan om voor twee teams uit te komen.
De minimumleeftijd voor deelname aan het volwassenen toernooi is 16
jaar.
Aanvang, wissel- en eindsignaal worden centraal gegeven.
De wedstrijden duren 1 x 15 minuten, verdeeld over twee sets van 7½
minuten elk. Na 7½ minuten zal er gewisseld worden van speelhelft.
De puntentelling in een set loopt gewoon door tot de 7½ minuten
speeltijd voorbij zijn. 15 punten wil dus niet zeggen dat de setwinst al
binnen is. De tweede set begint weer bij een stand van 0-0. Is er op het
moment van het wissel- en/of eindsignaal nog een opslagbeurt gaande en
wordt daarin na het signaal nog een punt gescoord, dan wordt dit punt
nog meegeteld in de score.
Na afloop van een set wordt bekeken wat de score is. De winnaar van een
set krijgt 2 punten en de verliezer 0. Is de score gelijk, dan krijgt elk team 1
punt. De uitslag van de totale wedstrijd kan dus zijn: 4 - 0, 3 - 1 of 2 - 2.
Deze uitslag wordt verwerkt in het klassement.
Nadat alle teams in een poule één keer tegen elkaar hebben gespeeld,
wordt het totaal aantal punten per team vastgesteld. Op basis van het
aantal punten wordt de positie binnen de poule bepaald.
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Is het aantal punten gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat. Dit
betekent dat eerst gekeken wordt naar het aantal behaalde punten in de
onderlinge wedstrijd. Is het puntentotaal gelijk, dan geeft het setsaldo de
doorslag. Is het setsaldo gelijk, dan wordt gekeken naar het setsaldo van
alle gespeelde poulewedstrijden. Is dit ook gelijk, dan bepaald het lot.
Indien meer dan twee teams een gelijk aantal punten heeft, dan wordt
eerst gekeken naar het aantal setpunten in de onderlinge wedstrijden van
deze teams. Blijft het aantal setpunten gelijk, dan beslist het setsaldo
tijdens de onderlinge wedstrijden. Mocht dit ook gelijk zijn, dan beslist het
setsaldo van alle gespeelde wedstrijden en mocht dit ook nog gelijk zijn,
dan beslist het lot.
Er zijn geen time-outs toegestaan.
Afmetingen van een speelhelft: 7 bij 7 meter.
Er wordt gespeeld met een door de organisatie beschikbaar gestelde bal.
De door de scheidsrechter of organisatieleiding genomen beslissingen zijn
onherroepelijk.
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
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Aandachtspunten & Spelregels
Beachvolleybal
-

-

-

De opslag moet plaatsvinden achter de achterlijn.
Alleen de opslaande ploeg kan een punt behalen.
Het is niet toegestaan een opslag bij het net rechtstreeks terug te
smashen of te blokken.
De voorste twee spelers bij het net mogen, bij een opslag, niet direct
bovenhands terugspelen.
Indien de bal tijdens het opslaan het net raakt gaat de opslag naar de
tegenpartij.
Na de opslag mag elk team de bal 3x (4x indien de eerste keer het
blokken van een smash van de tegenstander is) achter elkaar raken,
voor deze terug gespeeld moet zijn.
Een speler mag de bal niet 2x achter elkaar raken. Uitzondering
hierop is wanneer de bal, nadat deze van de tegenpartij komt, bij het
net geblokt wordt en voor, langs of achter de blokkerende speler
dreigt te vallen. Dan mag dezelfde speler de bal nogmaals spelen.
Een speler mag het net niet moedwillig beroeren om daaruit voordeel
te behalen.
Een speler mag niet moedwillig met zijn lichaam onder het net
doorkomen en op de helft van de tegenpartij komen.
Indien een bal van een andere wedstrijd hinderlijk in het veld valt of
rolt, wordt de wedstrijd stilgelegd en de opslag overgedaan.
Indraaien van wisselspelers is toegestaan.
Spelers mogen gedurende een set niet van opslagvolgorde wisselen.
Uitzondering hierop vormen de mix-teams, waarbij steeds twee
dames in het veld moeten staan.
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Bij wisseling van speelhelft mag de volgorde wel gewijzigd worden.
Bij iedere opslagbeurt moet het hele team doordraaien.
Bal op de lijn is in!
De bal mag alleen met de handen, arm of hoofd gespeeld worden.
Dus geen “voetvolley”.
Tijdrekken is niet toegestaan. Indien naar de mening van de
scheidsrechter een team zich hieraan schuldig maakt, kent hij de
opslag toe aan de tegenpartij.
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