Toernooireglement VTHarderwijk 2019
Er zijn een aantal regels en opmerkingen om ervoor te zorgen dat het toernooi ordelijk en
veilig verloopt:
- A.u.b. om 12:00 aanwezig zijn en melden bij de wedstrijdleiding. Tot 13:00 uur is er tijd
warm te spelen, om 13:00 uur zal het toernooi geopend worden.
- Er wordt gespeeld in de volgende categorieën:
Jeugd 12-16, Recreatie 16+ en Prestatie 16+.
- Wanneer er te weinig jeugdteams zijn, worden de opgegeven jeugdteams automatisch
ingedeeld bij de recreatieteams.
- De speelvelden worden aangeduid met de bordjes 1 – 7 zodat u kunt zien op welk veld u
gaat spelen.
- Bij de velden vindt u de wedstrijdbriefjes. Heeft u een wedstrijd gefloten, lever
dan het betreffende geheel ingevulde briefje in bij de wedstrijdleiding.
- De wedstrijden bestaan uit 2 sets tot de 20. De stand 20 - 19 is dus een mogelijke
eindstand. Een wedstrijd duurt maximaal 15 minuten. Per gewonnen set worden 2 punten
toegekend.
- Er is 5 minuten wisseltijd tussen de wedstrijden. Zorg dat je op tijd op het juiste veld
aanwezig bent, zodat er geen speeltijd verloren gaat! Er is geen inspeeltijd tussen de
wedstrijden.
- Bij een gelijk aantal punten wordt gekeken naar puntensaldo. Is ook dat gelijk,
dan wordt gekeken naar het totale aantal gescoorde punten. Wanneer dit eveneens gelijk
is, dan is het onderling resultaat doorslaggevend.
- Alleen de finales gaan om twee gewonnen sets tot 25 punten, met een minimaal
verschil van 2 punten. Hierbij zijn setstanden van bijv. 26-24 dus mogelijk. Een
eventuele 3e set wordt tot de 15 gespeeld, met een verschil van minimaal twee
punten.
- Alle nieuwe NEVOBO-spelregels zijn van toepassing. Uitzonderingen: Indraaien
mag. Alleen in de finales zijn time-outs toegestaan.
- Het eerstgenoemde team begint met de opslag. Het andere team krijgt bij de
tweede set de opslag.
- Uw supporters – uiteraard van harte welkom- dienen op de tribune plaats te
nemen. Dus niet tussen of ‘bovenop’ de velden.
- Auto's kunt u op twee grote parkeerplaatsen voor de Sypel kwijt.
- In de sporthal mag u niet eten of drinken, daarvoor is het sportcafé de goede plek.
- In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
● Afval opruimen in de betreffende prullenbakken.
● In het sportcafé mag u geen eigen consumpties nuttigen.
● Ieder team dient een scheidsrechter aan te leveren, de prestatieklasse wordt
gefloten door gediplomeerde scheidsrechters.
● Een scheidsrechter haalt zelf zijn briefje op bij de leiding en levert deze in bij de
wedstrijdleiding na afloop van de wedstrijd.
● Voorgeschreven kleding: sportshirt met sportbroek.
● Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bezittingen.
● Het is niet toegestaan om het zwembad te betreden.
● Na afloop zijn de prijsuitreikingen.
● Na afloop helpen we allemaal mee met opruimen.
● Na afloop kunt u een drankje nuttigen hier in het sportcafé.

Wij wensen u een sportieve en gezellige dag toe!
Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.
Het VTHarderwijk team:
Marit Bakker
Joop van Mechelen
Pieter van Mechelen
Peter Baron

