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Regels bij het invullen van het wedstrijdformulier: 
 
- De spelers moeten in nummervolgorde op het formulier.  
- Geleende spelers moeten onder aan de rij op het formulier gezet worden.  
- Je moet altijd minimaal 6 spelers op het formulier zetten ook al start je de wedstrijd met 
5  spelers.  
- Mocht en er speler(s) later komen dan moet dit gemeld zijn aan de scheidsrechter. De 
 speler(s) moet al wel op het wedstrijdformulier gezet zijn.  
- de speler die later en tijdens een set komt kan niet tijdens die set al ingezet worden, de 

speler moet wachten tot het begin van de volgende set. 
- Komt er tijdens de  wedstrijd een andere speler opdagen, mag deze niet meedoen en ook 

niet meer op het wedstrijdformulier gezet worden. Dit hoort de scheidsrechter te 
controleren.  

- Bij geleende spelers moet aangegeven worden uit welk ander team hij/zij komt. 
- Bij het fout invullen van het formulier moet je een streep erdoor zetten en de 
 scheidsrechter een handtekening erbij laten zetten.  
- Opmerkingen/ klachten aan de achterzijde van het formulier plaatsen of melden bij de 
 klachtenlijn. (telefoonnummer 0487-518231 Maria Tabbernee)  
- Als een team zich afmeldt of niet op komt dagen dan vult het thuisspelende team het 
 formulier in (altijd een formulier inzenden met eventuele reden). 
 
Regels rondom de wedstrijd: 
 

- De spelers van de deelnemende teams moeten tenminste 15 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd aanwezig zijn. 

- De tijd vermeld in het wedstrijdprogramma is de tijd dat iedereen speelklaar aanwezig 
hoort te zijn.  

- Als er wedstrijden uitlopen mag de wachttijd niet meer dan 1 uur zijn.  
- Spelerskaarten en teamkaarten horen aanwezig te zijn bij de wedstrijd. Zonder 

spelerskaart is de desbetreffende speler niet speelgerechtigd. Dus spelerskaart 
aangevraagd is niet speelgerechtigd. 

- Spelers die deelnemen aan volleybalcompetities anders dan de Maas en Waal 
volleybalcompetitie worden voor de Maas en Waal volleybalcompetitie uitgesloten.  

- Spelerskaarten horen geldig te zijn. Dus stempel van het betreffende seizoen en 
handtekening van speler. 

- De scheidsrechter controleert de spelerskaarten eventueel met de aanvoerders / coach.  
- De aanvoerder mag te allen tijde de spelerskaarten van de tegenstander inzien.  
- Wedstrijdformulier moet binnen 1 week na de speeldatum bij de controlerende 

competitiecoördinator zijn.  
- De uitslag van de wedstrijd hoort voor zaterdag 12 uur doorgebeld te worden aan de 

desbetreffende competitiecoördinator. 
- Als een team niet op het genoemde tijdstip kan deelnemen aan de wedstrijd hoort hij 

dit minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. 
Deze zal dan de desbetreffende tegenstander op de hoogte stellen. 
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Regels bii de wedstriid. 
 
Algemene regels: 
 
Er wordt gespeeld volgens de officiële Nevobo-regels, behoudens 
afwijkingen in het wedstrijdreglement 
 
Afwijkingen: 
 

- De bal mag met elk lichaamsdeel aangeraakt worden, dus ook met de voet. 
- We spelen zonder libero . 
- Het  thuisspelende team begint rechts van de scheidsrechter en begint met de opslag. 
- Je serveert achter de achterlijn, tenzij er maar 1 speelveld is in de zaal dan mag je met 

1 voet in het veld opslaan. 
- als je de bal verkeerd opgooit tijdens de opslag en laat de bal vallen zonder te raken, 

dan krijgt je een tweede opslagpoging. 
 
Rallypointsysteem : 
     -         Het team dat de rally wint, krijgt een punt en de opslag. 

- We spelen 4 sets. 
- Een set wordt gewonnen door het team dat als eerste 25 punten behaalt, met een 

voorsprong van ten minste twee punten. Bij een gelijke stand van 24-24 gaat het spel 
door tot er een verschil van twee punten is bereikt. 

- De vierde set eindigt bij 27 punten. Dus het team die dan 27 punten als eerste haalt 
wint de set. 

- Voor elke gewonnen set krijg je 1 punt. Een wedstrijd kan dus maximaal 4 punten 
opleveren. 

 
Telefoonnummers: 
 
Doorbellen uitslag: Sandra                   0487-542375 
Afmelden voor een wedstrijd: Gusta     0487-541915      en/of   Maria   0487-518231 
Klachten/ informatielijn Maria                   0487-518231 
 
Voor verdere regels zie reglement en spelregels Maas & Waal recreanten volleybalcompetitie. Bij twijfel 
neem kontact op met Maria…… 
 


