Regelement Seniorentornooi Beachvolleybal 2019 (Provinciaal niveau)

REGLEMENT
SENIORENTORNOOI
BEACHVOLLEYBAL
2019
Provinciaal niveau

1. PROVINCIALE BEACHCOMMISSIE
De Provinciale Beachcommissies staan in voor de omkadering en invulling van het
sportieve gedeelte waaronder competitie, deelnemers en reglementen van alle
tornooien voor senioren (provinciaal niveau) die ze organiseren. Alle communicatie
gebeurt via mail met de respectievelijke provinciale Beach verantwoordelijke:
Oost-Vlaanderen: herman.derycke@ugent.be
Antwerpen: danny.lyssens7@telenet.be
Limburg: jan_martens1@telenet.be
Vlaams-Brabant: guy.beken@telenet.be
West-Vlaanderen: beach-west-vlaanderen@telenet.be
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2. ALGEMENE ORGANISATIE
2.1. Tornooien
In 2019 zullen de Provinciale Beachcommissies verschillende tornooien voor
senioren organiseren. De juiste lijst hiervan kan je terugvinden op de site:
http://www.belgiumbeachvolley.be
Spelers en speelsters van buiten het Vlaams gewest kunnen ook aan onze
tornooien deelnemen. Het eindtornooi (= Finale Vlaamse seniorenkampioenschap
Beachvolleybal 2019) is voorbehouden voor spelers en speelsters van het Vlaams
en Brussels gewest.

2.2. Reeksen
Senioren Dames
- Veld 8,00mx16,00m
- Nethoogte: 2,24m
Senioren Heren
- Veld 8,00mx16,00m
- Nethoogte: 2,43m

2.3. Wedstrijdschema
Het spelschema is afhankelijk van het aantal beschikbare velden en het aantal
ingeschreven ploegen. De Provinciale Beachcommissie zal de wedstrijdschema’s
opmaken en tijdig op de site zetten. Het is de bedoeling dat elke ploeg zo veel
mogelijk speelt.

3. WEDSTRIJDORGANISATIE
3.1. Elke tornooidag moeten beide spelers/speelsters, minstens een half uur voor
hun eerste wedstrijd, zich melden op het secretariaat.
3.2. De uren op het schema zijn maar richturen. Onmiddellijk na het beëindigen
van een wedstrijd moeten de spelers/speelsters van de volgende wedstrijd
aantreden.
3.3. T.e.m. de 1/8ste finales spelen we zonder scheidsrechters en houden de ploegen
zelf de stand bij, vanaf de1/4de finales worden de wedstrijden geleid door
scheidsrechters aangeduid vanuit de scheidsrechterscommissie.
Na de wedstrijd moet de wedstrijdbal en het wedstrijdblad, getekend door
beide kapiteins, terug aan de wedstrijdleiding afgegeven worden.
3.4. Bij wedstrijden van twee winnende sets wordt er enkel tijdens een eventuele 3de
set (om de 5 punten) van speelhelft gewisseld. Bij wedstrijden van één set tot
21 punten wordt er (om de 7 punten) van speelhelft gewisseld.
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3.5. De rust tussen twee sets duurt max. 1 minuten.
3.6. Er zijn geen technische time–outs.
3.7. De ploegen beschikken per set over 1 vrij te nemen time–out van 1 minuut.
Ook in een eventueel 3de set kan elk team één vrije time–out nemen.
3.8. Bij de prijsuitreiking zijn de teams die 1, 2 en 3 eindigden verplicht aanwezig.

4. SPELREGELS
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Internationale Beachreglementen. Je kan
deze terugvinden op de website van de FIVB (www.fivb.org), onder ‘rules of the game’.
Enkele richtlijnen
4.1. De bal is “in” als hij het speelveld, met inbegrip van de zij- en achterlijnen, raakt.
4.2. Het aanraken van de bal door een blok telt mee als aanraking door het team. Na
een aanraking door een blok mag het blokkerende team bij het naar de
tegenpartij terugspelen van de bal deze dus nog tweemaal aanraken.
4.3. Iedere bovenhandse balbehandeling moet zuiver gespeeld worden. Elke rotatie,
groter dan één keer rond haar as, is fout. Enkel bij het bovenhands verdedigen
van een hard geslagen bal mag de bal kort met de vingers vastgehouden worden
en is rotatie van de bal toegelaten.
4.4. De bal bovenhands met één hand spelen (drop) is verboden. De bal met de
kneukels of bij elkaar gehouden vingertoppen spelen mag wel.
4.5. Als de bal bovenhands over het net getoetst wordt moet dit zuiver zijn en
loodrecht op de schouders.
4.6. Elke netaanraking is fout.
4.7. Bij beachvolley is elke vorm van coaching verboden. We vragen aan de ouders en
trainers om een voorbeeld van sportiviteit te zijn en deze regel te respecteren.
(Coaching kan wel voor en na een wedstrijd)

5. RANGSCHIKKING IN DE POULES
De rangschikking in de poules wordt als volgt opgemaakt:
1. Aantal gewonnen wedstrijden in de poule
2. Quotiënt gewonnen sets gedeeld door de verloren sets tijdens de
poulewedstrijden
3. Quotiënt van alle gewonnen punten tijdens de poulewedstrijden gedeeld
door alle verloren punten tijdens de poulewedstrijden
4. Volgens loting
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6. RANKING
De ranking bepaalt waar, in het wedstrijdschema, een team zal deelnemen.
De ranking wordt opgemaakt aan de hand van de punten van een team.
Om de punten van een team te berekenen worden de punten van beide
spelers/speelsters opgeteld. Deze punten kan je terugvinden op de site:
http://www.belgiumbeachvolley.be

6.1. STARTRANKING
6.1.1. Individuele startranking
De individuele start ranking wordt als volgt opgemaakt:
1. Eind ranking 2018
2. Volgens datum van betaling
4. Lottrekking

6.1.2. Team startranking
Om de start ranking van een team te berekenen wordt het gemiddelde
genomen van de start ranking van beide spelers/speelsters.

6.2. PUNTEN
6.2.1. Punten per speler:
Nationaal
Provinciaal
klassement
≥6

klassement
≥6
5 tot 3

1
2
3
4
5
6

25
20
17
15
12
12

100
90
80
75
70
65

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1

60
55
51
48
44
40
38
35
33
30
28
25

80
68
56
44
32
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19
20
21
22
23
24

1
1
1
1
1
1

24
23
21
20
19
18

6.2.2. Als een speler meerdere keren per week aan een tornooi deelneemt zal
enkel de uitslag met het hoogst aantal punten in rekening gebracht
worden voor het klassement.
6.2.3. Het klassement wordt telkens op maandag 21u geüpdatet.
6.2.4. Indien er minstens 6 ploegen in de reeks, dan krijgen de spelers ook
punten in het nationaal klassement.
6.2.5. Ploegen die vroegtijdig het tornooi verlaten krijgen forfait voor al hun nog
te spelen wedstrijden.

7. INSCHRIJVING EN TOELATING
7.1. Inschrijving voor een tornooi
7.1.1. Voor een team zich kan inschrijven moeten beide spelers/speelsters een
Beach registratienummer aanvragen. Dit kan enkel via de site:
http://www.belgiumbeachvolley.be (het Beach registratienummer blijft
behouden over de verschillende jaren heen).
7.1.2. Inschrijven kan ook enkel via dezelfde site:
http://www.belgiumbeachvolley.be
7.1.3. Bij inschrijving betaalt een ploeg per tornooi het inschrijvingsgeld.
7.1.4. Alle spelers/speelsters die niet aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen of de
Féderation Volley Wallon-Bruxelles moeten zelf zorgen voor alle nodige
verzekeringen. De organisatie kan hier niet aansprakelijk voor gesteld
worden.
7.1.5. De inschrijving voor een tornooi kan door de Provinciale Beachcommissie
altijd vervroegd afgesloten worden.
7.1.6. Senioren betalen in 2019: 22€ per team per tornooi

7.2. Toelating voor een tornooi
De Provinciale Beachcommissie bepaalt, aan de hand van de ranking van
de ingeschreven teams, welke ploegen deelnemen. Ze maakt deze indeling
ten laatste op vrijdag (in de week voor het tornooi) via de website:
http://www.belgiumbeachvolley.be bekend.
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7.3. Teams die niet kunnen deelnemen
Vermits er maar een beperkt aantal ploegen per tornooi kan deelnemen,
kan het gebeuren dat er teams niet mogen deelnemen omdat hun ranking
te laag is. Deze teams krijgen hun inschrijvingsgeld terug.

8. WIJZIGING VAN EEN TEAM
8.1. Om een team te wijzigen moet eerst het(de) oorspronkelijke team(s)
afmelden en kan daarna het nieuwe team zich inschrijven. Zowel
uitschrijven als inschrijven gebeurt via de nationale site en kan gebeuren
tot de uiterste inschrijvingsdatum.
8.2. Na het verstrijken van het inschrijvingsmoment en tot voor de start van het
tornooi voor de reeks, kan een ploeg enkel uitzonderlijk gewijzigd
worden na toelating van de Provinciale Beachcommissie en nadat, via mail,
de provinciaal Beach verantwoordelijke op de hoogte gebracht werd. In
deze mail moet zeker vermeld worden:
• Wie er vervangen wordt
• Door wie hij/zij vervangen wordt (naam, voornaam, geboortedatum
en nummer Beach licentie
8.3. Als er tijdens een tornooi iemand, voor de één of andere reden, niet kan
verder spelen, mag de organisator beslissen om een vervanger toe te
laten. Alle wedstrijden met deze vervanger zullen echter als een forfait op
het wedstrijdschema ingevuld worden.
8.4. Indien een teamwijziging gebeurt na het verschijnen van het
wedstrijdschema op de site zal het schema niet aangepast worden. Het
nieuwe team neemt de plaats in van het oorspronkelijke team.

9. AFMELDEN
9.1. Tot de uiterste inschrijvingsdatum mag een team zijn inschrijving voor een
tornooi intrekken zonder dat hieraan consequenties zijn verbonden. Bij een
laattijdige afzegging wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
9.2. Een speler/speelster die later dan het afsluitmoment, door ziekte of
blessure, niet kan deelnemen aan een tornooi, moet dit dadelijk melden,
via mail aan de wedstrijdleiding en de provinciaal verantwoordelijke
9.3. Na een afmelding zoals bedoeld in 10.2. moet de betreffende speler binnen
vijf dagen een medische verklaring voorleggen aan de Provinciale
Beachcommissie.
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10.UITRUSTING
De teams moeten uniform gekleed zijn. Indien de organisator het tenue of
een deel ervan beschikbaar stelt, zijn teams vanaf het moment van
betreden van het speelveld verplicht het beschikbaar gestelde tenue te
dragen. Een nummer is wenselijk maar niet verplicht.

11.PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die gevraagd worden bij de aanvraag van een
Beach registratienummer en/of bij de inschrijving voor een tornooi
worden gebruikt om:
- je een terugbetaling te doen
- te bepalen in welke provinciale ranking je moet geplaatst worden
- je in de juiste jeugdreeks/seniorenreeks te plaatsen
- informatie met je te delen
Alle persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.
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