REGLEMENT VOLLEY TROPHY
Als deelnemende ploeg aan de Soccer Trophy gaan wij ermee akkoord de volgende regels en verboden in acht te
nemen om van het evenement een sportief succes te maken.

SPORTIEF
Spelregels
•

Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de Vlaamse Volleybalbond. Alle wedstrijden worden
eveneens gefloten door scheidsrechters van de Vlaamse Volleybalbond.

Wedstrijdverloop
•
•

•

Elke wedstrijd wordt gespeeld naar 2 sets tot 15 punten met 2 punten verschil.
Elke wedstrijd duurt maximum 25 minuten. Indien de wedstrijd na 25 minuten nog niet afgelopen is en de
stand op dat ogenblik gelijk is, wordt er nog 1 bijkomend punt gespeeld dat de winnaar van de lopende set
bepaalt.
Elke ploeg heeft 1 time-out per set en mag onbeperkt wisselen.

Puntentelling voor klassement
•
•
•

Setstand 2-0 of 0-2 = 3 punten voor de winnende en 0 punten voor de verliezende ploeg
Setstand 1-1 = 1 punt voor elke ploeg
Forfait = 3 punten voor de winnende ploeg en -1 punt voor de ploeg die forfait geeft

Bij de berekening van het klassement wordt onderstaande volgorde gehanteerd:
1.
2.
3.
4.

Aantal behaalde punten
Aantal gewonnen wedstrijden
Uitslag onderlinge duel
Coëfficiënt van gewonnen en verloren punten

Wedstrijdbal
•

Wedstrijdballen worden voorzien door de organisatie. Gelieve elke ploeg zelf enkele ballen voor opwarming
te voorzien.

SPELERS
•
•
•
•

•

Elke ploeg mag maximaal 8 spe(e)l(st)ers inschrijven.
Per tornooidag mogen de spe(e)l(st)ers slechts op 1 spelerslijst voorkomen.
Deze spe(e)l(st)ers zijn verzekerd.
Ten minste een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd dient de spelerslijst afgehaald te worden op
het secretariaat. Ter controle dienen hierbij de identiteitskaarten van de spe(e)l(st)ers voorgelegd te
worden.
De spelerslijst dient minstens 24u voor aanvang van de tornooidag doorgemaild te zijn.

SANCTIES
•
•
•

Opstellen van een speler die niet voorkomt op de spelerslijst : verlies van de wedstrijd met forfait .
Te laat opdagen voor een wedstrijd: binnen de 5 min. na startsignaal: de wedstrijd wordt nog gespeeld, maar
de ploeg in overtreding start met achterstand / meer dan 5 min. na start: forfaitnederlaag
Aantasten van de fysieke integriteit van een scheidsrechter door een speler : uitsluiting uit het tornooi van
de volledige ploeg.

BIJZONDERE BEPALINGEN
•
•
•
•
•
•

De organisatoren van het tornooi zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke
goederen van spe(e)l(st)ers, scheidsrechters of toeschouwers.
Zij kunnen op elk moment overgaan tot aanpassing van het reglement indien zij dit nodig achten of bij niet
door het reglement voorziene omstandigheden.
Kwetsuren: een EHBO stand is voorzien voor de behandeling van kwetsuren. Indien gewenst kan men hier
ook verzekeringsformulieren bekomen.
Elke deelnemende ploeg erkent een exemplaar van het tornooireglement ontvangen te hebben.
Elke ploegverantwoordelijke heeft het charter gelezen en goedgekeurd.
Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met de bepalingen in dit reglement.

