Toernooiregels, huisregels en spelregels

1. Wij willen je vragen het wedstrijdprogramma goed te bekijken, zodat je op tijd in de
zaal aanwezig bent. Er wordt regelmatig op 2 of 3 velden tegelijk gespeeld. Kijk goed
op welk veld je moet spelen. Kleedkamer 1 en 4 zijn voor de dames, 2 en 3 voor de
heren
2. Elke avond is er per poule een 1e,2e en een 3e prijs beschikbaar.
Deze worden aan het eind van de avond uitgereikt.
3. Promotie/degradatie:
Uit poule A degraderen de laatste 2 teams
Uit poule B promoveren 2 teams.
Uit poule B degraderen 2 teams.
In de C poule promoveren 2 teams.
In het geval het aantal inschrijvingen wijzig of team vervallen t.o.v. voorgaande jaren
wordt van het bovenstaande afgeweken om de poules naar behoefte te vullen.
4. De kosten bedragen €30,- per ingeschreven team, bij voorkeur te voldoen per bank
voor aanvang van het toernooi op bankrekening nummer NL59RABO0324819110,
t.n.v. HVC en onder vermelding van team naam. Als alternatief is contante betaling
mogelijk voor aanvang van uw eerste wedstrijd. U levert dan ook meteen het
formulier met de tenaamstelling ingevuld in.
5. De uitslagen worden in de kantine gepubliceerd
6. Men mag de zaal niet betreden met schoeisel waarop buiten is gelopen!
7. Publiek mag niet in de zaal, maar moet vanaf de tribune de wedstrijden volgen.
8. Gooi afval in de daarvoor aanwezige prullenbakken.
9. Laat geen kostbaarheden als horloges, sieraden, telefoontjes e.d. achter in de
kleedkamer! Bij diefstal bent u zelf aansprakelijk.
10. Een wedstrijd bestaat uit ongeveer 20 minuten. Elke setwinst levert 1 wedstrijdpunt
op. Is de stand na het verstrijken van de tijd gelijk, dan wordt er doorgespeeld totdat
er 1 punt verschil is.
11. Gedurende het toernooi mogen spelers alleen uitkomen voor het team waarvoor ze
zijn opgegeven. Een speler kan maar voor 1 team worden opgegeven. Het is
wenselijk geen lagere schooljeugd mee te laten spelen.
12. Zorg ervoor dat de dames-/herenverhouding juist is. Minimaal 2 heren en 2 dames in
het veld. Bij elke nieuwe set mag men de opstelling en samenstelling van het team
wijzigen. Er mag niet ingedraaid worden.

13. De eerste wedstrijd van een team op een avond mag, indien het voltallig team nog
niet aanwezig is, begonnen worden met vijf spelers. Wanneer de te laat komende
speler alsnog arriveert kan hij/zij in overleg met de scheidsrechter direct meespelen.
Wanneer het in de rest van de avond ook niet lukt een compleet team van 6 op te
stellen mag een willekeurige andere speler gevraagd worden als gastspeler. Als deze
speler ook al in een ander team uitkomt dan mag deze speler de bal niet over het net
spelen (uitgezonderd serveren). Voor elke wedstrijd dient zo’n speler bij de
scheidsrechter te worden gemeld.
14. De eerstgenoemde ploeg begint elke wedstrijd op het veld aan de kleedkamerzijde
en heeft de opslag in de eerste set. De als tweede genoemde ploeg heeft de eerste
opslag in de eventuele tweede set na wisseling van speelhelft.
15. Er wordt gespeeld volgens NeVoBo spelregels en het Rally Point Systeem, d.w.z.
elke gescoorde bal is punt en geeft plicht van opslag.
16. Bij de opslag dient men beide voeten achter de aangegeven lijn te houden.
17. Voor de heren is bovenhands serveren niet toegestaan (bal beneden schouderhoogte
spelen)
18. Na het blok mag nog 3x worden gespeeld.
19. Sinds enige jaren mag de bal in principe met elk deel van het lichaam worden
gespeeld als dit maar technisch correct gebeurt. Dus ook het spelen met de voet
mag!
20. Een harde smash van een heer in de richting van een dame, kan door de
scheidsrechter worden afgekeurd, rekening houdend met de poule waarin wordt
gespeeld. Een bal slaan is echter niet verboden.
21. Protesteren bij de scheidsrechter helpt niet.
22. Bij moeilijkheden of problemen beslist de wedstrijdleiding. Wijzigingen in het
programma zijn niet mogelijk, behalve wanneer de wedstrijdleiding dit noodzakelijk
acht.

