Wedstrijdreglement Stratentoernooi Eefde
1. Het gaat om recreatief volleybal. De teams moeten gemengd zijn. Er mogen maximaal 2
Nevobo-leden in het veld staan.
2. In de eerste ronde mag alleen onderhands worden opgeslagen.
3. In de eerste ronde mag niet gesmashed worden.
Tijdens de wedstrijden na de eerste ronde mag dit wel.
4. Tellers en scheidsrechters komen van de deelnemende teams.
5. Alleen op de opslagplaats mag ingedraaid worden. Verder geen spelerswissels en geen timeouts.
6. Het team links van de scheidsrechter begint met de opslag.
7. De aanvangs- en eindsignalen worden door de wedstrijdleiding gegeven. De rally die
gespeeld wordt tijdens het eindsignaal telt niet mee in de einduitslag (dus stoppen met spelen
als je het eindsignaal hoort).
8. Er wordt gespeeld volgens de NeVoBo regels. Dit betekent dat er gespeeld wordt volgens het
rallypointsysteem (elke fout die gemaakt wordt is een punt voor de tegenstander, dus ook bij
de opslag).
9. Eindigen twee teams gelijk, dan is het saldo van de setstanden maatgevend (aantal setpunten
voor minus het aantal setpunten tegen).
10. Voor iedere gewonnen,gelijk gespeelde of verloren wedstrijd worden respectievelijk 2, 1 en 0
punten toegekend.
11. Uiteraard is het niet toegestaan alcoholische dranken tijdens het toernooi te nuttigen.
Bij overtreding van deze regel volgt uitsluiting voor de rest van het toernooi.
12. Elk teamhoofd dient zich voor aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij de
wedstrijdleiding.
13. Spelers en speelsters die niet op het opgaveformulier staan zijn niet
speelgerechtigd en mogen dus niet meespelen, tenzij de wedstrijdleiding daartoe
toestemming heeft verleend.
14. Tijdens de wedstrijden is EHBO aanwezig. Hopelijk hoeven we van hun diensten geen gebruik
te maken.
15. Het is ten strengste verboden om met drinken (anders dan water) en etenswaren de zaal te
betreden.
16. De wedstrijdleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade aan
persoonlijke eigendommen. Deelname is geheel voor eigen risico.
17. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

