Reglement

Welkom
Welkom op het VCM Beachtornooi 2021 voor bedrijven georganiseerd door Volleybalclub Molenstede.
In deze bundel vind je de nodige informatie voor het tornooi:
⦁ Het reglement
⦁ De verdeling van de teams
⦁ De kalender voor de voorrondes

Lees alle documenten voor het tornooi na:
⦁ Bij vragen of onduidelijkheden vraag je meer uitleg via e-mail: beachteam@vcmolenstede.be of aan de wedstrijdtafel
op het tornooi zelf.
⦁ Kijk het wedstrijdschema na op eventuele kemels. Gelieve fouten zo snel mogelijk door te geven!

Indeling van het tornooi
Wij hanteren een strikt tijdschema, gelieve ruim op tijd aanwezig te zijn. Als je team niet op tijd aanwezig kan zijn, heeft
dit een forfaitscore als resultaat.
Er worden 4 wedstrijden gespeeld binnen je reeks als voorrondes. Nadien worden er nog een grote en een kleine finale
gespeeld om de eerste tot en met de vierde plaats toe te kennen. Per gewonnen set verdien je 2 punten, bij gelijke stand
krijgt elke ploeg 1 punt. De rangschikking is gebaseerd op de totale score. Bij gelijke score worden het totaal aantal
gewonnen punten genomen. De wedstrijdjes bestaan allemaal uit 2 sets van 10 minuten. Let op: Er wordt om de 25
minuten een nieuwe wedstrijd gestart! Het beginsignaal, signaal om te wisselen en eindsignaal wordt gegeven door de
wedstrijdtafel. De spelfase die tijdens het signaal bezig is wordt afgewerkt. Er wordt niet gewacht tijdens het wisselen
tussen de 2 sets. Er moet niet verder gespeeld worden na het signaal als de scores hetzelfde zijn (behalve bij de finales).

Arbitrage
Scheidsrechters worden voorzien door de tornooiorganisatie.
Elk jaar worden er fouten gemaakt bij het opschrijven van de stand.
Tip: Vraag op het einde van de set naar de stand van jouw ploeg!
Zodra de stand op het secretariaat is ingeleverd is deze definitief!

Spelers
Het is de spelers toegelaten met slechts één ploeg mee te spelen. Er wordt met 4 spelers gespeeld.

Algemeen reglement
De regels van de VVB worden toegepast met volgende uitzonderingen:
⦁ Er wordt gespeeld zonder antennes
⦁ Lichte netfouten worden toegelaten (hinderen van een tegenstander mag niet)
⦁ Er wordt met 4 spelers gespeeld. Indien de tegenstander hiermee akkoord gaat, kan er ook met drie gespeeld worden.
⦁ Er wordt gespeeld zonder zones, er moet wel in de juiste volgorde geserveerd worden
⦁ Onbeperkte wissels tijdens de stilstaande fases
⦁ Tie-break systeem
⦁ Na het eindfluitsignaal van een set wordt de spelfase die bezig is nog verder afgewerkt, het gemaakte punt telt nog
mee!
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Reglement voorrondes
Er wordt gespeeld naar 2 setten van 10 minuten zonder pause
⦁ Er wordt een startsignaal gegeven waarna de eerste set van start gaat.
⦁ Bij het tweede signaal wordt de lopende actie afgewerkt en wordt er gewisseld van kant. Er wordt meteen verder
gespeeld.
⦁ Bij het derde signaal wordt de lopende actie afgewerkt waarna de set en match is afgelopen.
Er worden geen time-outs gevraagd.
Puntentelling per set:
⦁ De winnaar krijgt twee (2) punten
⦁ De verliezer krijgt nul (0) punten
⦁ Bij gelijke score, krijgt elk team één (1) punt
Na alle voorrondes wordt de definitieve rangschikking gemaakt die beslist over de finale rondes
In geval van gelijke aantal punten na de voorrondes, gelden volgende regels:
⦁ Het totaal van alle gescoorde punten over alle sets
⦁ Het onderlinge duel wordt in rekening gebracht:
⦁ De punten
⦁ De gescoorde punten tijdens beide sets
⦁ De gescoorde punten tijdens de laatste set

Reglement finalerondes
Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets van 25 punten, te winnen met 2 punten verschil.

Er worden maximum 2 time-outs per team en per set gevraagd.
Indien beide ploegen 1 set winnen, wordt er een bijkomende set tot 15 gespeeld, te winnen met 2 punten verschil. In
deze laatste set worden ook maximum 2 time outs per team gevraagd.

VCM Molenstede dankt jullie voor jullie steun en wenst jullie een sportieve & leuke avond toe.
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