Toernooi-reglement
Begintijden en melden
De wedstrijden starten op zondag 22 juli 2018 om 12:00. Elk team wordt verzocht om
20 minuten voor aanvang van het toernooi aanwezig te zijn en zich te melden bij de
jurywagen. Tevens dient dan ook het inschrijfgeld, 20 euro per team betaald te
worden. Als een team niet, of niet op tijd aanwezig is, moet de wedstrijd als verloren
worden beschouwd. Kom dus op tijd!
Verantwoordelijkheid
De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft eventueel op te
lopen blessures tijdens het toernooi. Er is de hele middag EHBO aanwezig. Hopelijk
zullen deze mensen werkeloos blijven. Iedereen speelt dus mee voor eigen risico.
Ook is een ieder zelf verantwoordelijk voor z’n eigen spullen. De organisatie is dus
niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of stuk geraakte spullen. Pas goed op je
spullen.
Teamsamenstelling
Er wordt op het Esbrooktoernooi 4 tegen 4 gespeeld.
Het maakt niet uit, uit hoeveel personen een team bestaat. Maar er moeten 4
personen in het veld staan. Minstens één van die drie of vier personen moet een
dame/meisje zijn. Er mag bij de opslag ingedraaid worden, maar aan de eis dat er in
het veld drie of vier personen, waarvan minstens één dame/meisje, moeten
staan, moet worden blijven voldaan.
Speeltijd
De speeltijden zijn te vinden op het speelschema. Elke wedstrijd duurt 2 keer vijf
minuten. Na vijf minuten wordt er van speelhelft gewisseld (wind, zon etc.). Er
worden dus twee sets van vijf minuten gespeeld. Tussen de wedstrijden in zit 3
minuten wisseltijd. Zorg dat je met je team ruim voor een te spelen wedstrijd
aanwezig bent in de buurt van het veld waar de betreffende wedstrijd gespeeld dient
te worden. (zie speelschema)
Het begin en het eind van de wedstrijden worden centraal geregeld. Na het signaal
wordt een rally niet afgemaakt.
Spelregels
Het spel begint met de opslag. Het team dat als eerste in het speelschema
genoemd is begint met de opslag. Het team dat aan het eind van de eerste set
aan opslag was, begint ook de tweede set met de opslag. De opslag mag achter de
gehele achterlijn genomen worden.
De opslag wordt verkregen als de tegenpartij een fout maakt.
Voordat een team de opslag krijgt moet er één plaats doorgedraaid worden. Alle
spelers van een team krijgen dus kans op een opslagbeurt.
We spelen volgens het rally-point systeem, d.w.z. elke fout levert een punt op
voor de tegenstander ook al is je eigen team aan opslag.

Een speler mag de bal niet twee keer achter elkaar raken. De bal moet kort geraakt
worden; de bal mag dus niet gegooid, geduwd, gevangen worden. Een speler mag
het net niet raken en mag niet met een lichaamsdeel onder het net door komen. Ook
mag de bal niet op de helft van de tegenstander geraakt worden. De bal mag met
elk lichaamsdeel geraakt worden, maar we blijven natuurlijk wel volleyballen.
Op iedere helft mag de bal hoogstens drie keer geraakt worden, na de derde
aanraking moet de bal over het net gaan. (Een blok geldt hierbij niet als aanraking.)
Na één of twee aanrakingen mag natuurlijk ook. Allerlei andere officiële en minder
officiële spelregels zijn op ons toernooi niet van toepassing.
Belangrijkste spelregel: De scheidsrechter beslist!
Puntentelling
Zoals gezegd spelen we rally-point. Elke rally levert dus een punt op, ook al ben je
wel of niet aan opslag. De stand na vijf minuten wordt door de scheidsrechter
genoteerd. Tijdens de tweede set begint de puntentelling dus weer opnieuw. Ook
deze stand wordt door de scheidsrechter genoteerd.
Voor elke gewonnen set zijn 2 punten te verdienen, bij gelijke stand in een set krijgen
beiden een 1 punt. Per wedstrijd zijn er dus 0, 1, 2, 3 of 4 punten te halen. Deze
punten worden door de wedstrijdleiding in een schema verwerkt. Als blijkt dat na
afloop van de poule-wedstrijden 2 of meer teams op de eerste plaats zijn beland,
dan wordt eerst gekeken naar het doelsaldo. Biedt dit ook geen uitkomst, dan wordt
gekeken naar het onderlinge resultaat.
Tijdens de finalewedstrijden wordt na de helftwisseling doorgeteld. Is de stand
na twee keer 5 minuten gelijk, dan wordt het winnende punt gespeeld. Er hoeven
dus geen twee punten verschil te ontstaan alvorens de partij is afgelopen.
Rondes
Er word eerst een poulefase van tien ronden gespeeld met vijf teams per poule
(poule H heeft vier teams). De 16 best geklasseerde teams komen vervolgens in de
winnaars-knockout-fase. De overige 23 teams komen in de verliezers-knockout-fase,
waarvan de beste 9 zich rechtstreeks plaatsen voor de achtste finales. De overige 14
teams starten in een gedeeltelijke zestiende finales. Op deze manier kunnen alle
teams meedoen aan de knock-out-fase.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal omstreeks 18.00 uur in de tent plaatsvinden.

